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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Газовата криза: Решенията на Кризисния щаб по енергетика 
След като в понеделник стана ясно, че правителството има готовност да започне преговори с "Газпром" за възобновяване 
на газовите доставки от Русия, и след поредното предупреждение от бизнеса, че без държавна намеса няма да могат да 
работят при тези високи цени и нива на природния газ - всъщност се оказа и че нямаме осигурен такъв за след октомври. 
Въпросът е: сега накъде? Коментарът в студиото на "Денят започва" е на председателя на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев и на експерта по енергийна сигурност Мартин Владимиров. 
Вижте разговора във видеото. 
 
Дума 
 
√ Няма осигурен газ за октомври 
Преговорите с "Газпром" са неизбежни, признаха от Кризисния щаб, но не оповестиха нищо конкретно 
За октомври нямаме осигурени количества газ, за септември има. В момента не са възможни компенсации, защото няма 
действащ парламент. Това обяви служебният вицепремиер по икономическите политики и министър на транспорта и 
съобщенията Христо Алексиев на брифинг в Министерския съвет след заседанието на Кризисния щаб по енергетика. 
"Положението е такова, че преговарянето с "Газпром експорт" е вече неизбежно", призна Алексиев. "Очевидно трябва да 
се обърнем към "Газпром", заяви и служебният министър на енергетиката Росен Христов. По думите му преговорите ще 
бъдат "много дълги и много тежки". Това не било като да пуснеш един имейл. 
В неделя руският посланик Елеонора Митрофанова заяви, че при политическа воля от страна на България проблем за 
възстановяване на доставките няма да има. "Никога не съм казвал, че "Газпром" не е в листата с компаниите, с които 
искаме да преговаряме. Напротив, винаги съм твърдял, че те са една от опциите", каза в отговор на въпрос министърът на 
енергетиката. До тази развръзка се стигна след като в края на миналата седмица Христов обяви, че само един танкер с 
втечнен газ ще може да разтовари България, независимо че правителството на Кирил Петков бе договорило 7 танкера. 
Служебното правителство обаче посочи, че не може да осигури евтини слотове за разтоварването им. Предстои танкерът 
да бъде разтоварен в Турция, с което се покриват 1/3 от нуждите за октомври. Ноември и декември не са обезпечени, каза 
още тогава министърът. 
Васил Велев от АИКБ заяви, че бизнесът не може да работи при сегашната цена на природния газ. Според него пределната 
цена на газа е 250 лева за мегаватчас, а на фона на случващото се на пазара постижими са цени от 200 лева за мегаватчас. 
За Велев това може да стане при "реактивиране на договора с "Газпром Експорт". Това би спестило 180 млн. лева на месец, 
сочат изчисленията на работодателите. Газ на каквато и да е цена не ни трябва, заяви Велев. 
Министърът на енергетиката използва брифинга, за да се оплаче от наследството, което получава в сектора. 
"Газ на каквато и да е цена има, но тя е такава, че предприятията биха затворили. Фокусът е системни доставки на 
оптимална цена", обяви Христов и добави, че правителството ще търси газ на оптимална цена, а не какъвто и да е газ. 
"Интерконекторът с Гърция на практика сме го взели на ръчна. Поели сме ангажимент, включително и пред президента, 
че ще заработи от 1 октомври", заяви министърът. Христов съобщи, че правителството започва преговори с Азербайджан 
за договаряне на допълнителни количества газ. Според министъра Азербайджан може да увеличи с 50% доставките по 
вече сключения договор. Цените за новите количества обаче ще са различни. Той се надява в микса да влезе газ от 
"Газпром" и Турция, като се постигне цена от 250-300 лв. за мегаватчас. 
Министърът съобщи още, че започва кардинална реструктуризация на "Топлофикация София", определяйки работата й 
към момента като изцяло неефективна. Оценката му е, че ако столичната топлофикация продължи да работи по същия 
начин, дългът й за газ ще расте с по 300 млн. лв. месечно. Той съобщи, че в "Топлофикация София" се създава работна 
група от финансови и технически експерти за пълно преструктуриране на предприятието и намиране на инвестиции за 
преоборудването му. 
 
Фрог Нюз 
 
√ Васил Велев: Не можем да работим на тези нива на природен газ 
Не можем да работим на тези нива на природен газ. Това каза след заседанието на Кризисния щаб Васил Велев - 
председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 

https://bnt.bg/news/gazovata-kriza-resheniyata-na-krizisniya-shtab-po-energetika-v326264-309171news.html
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"В Турция е под 110 лв., в Сърбия е 90 лв. За сравнение - парното в София - неговите 40% са определени при 120 лв. на 
мегаватчас - августовската цена е близо 300 лв за мегаватчас. Ние направихме сметки с данните, които разполагаме, 
и смятаме, че 200 лв. на мегаватчас е постижимо, а 250 лв. е пределна цена и трябва да се търсят възможности за 
компенсиране", посочи Велев. Според него 200 лв. е простимо при реактивиране на доставки от “Газпром Експорт”. 
"Ние нямаме алтернатива на доставките на "Газпром експорт" в ценово отношение", категоричен бе Велев. По думите му 
губим почти 180 млн. всеки месец - почти същото количество ще можем да икономисваме и от договора с азерите, ако 
наистина влезе в действие интерконекторът на 1-ви октомври. 
 
Добруджанска трибуна 
 
√ Кризисният щаб обяви: Задава се газова криза от октомври 
Турски компании имат интерес за доставка на тръбен газ до България, започват преговори, каза служебният енергиен 
министър Росен Христов 
Вече този Кризисен щаб по енергетиката работи активно около три седмици. Проблемите, които са натрупани, са наистина 
много. Първоначално беше необходимо щабът да събере информация, за да можем да преминем към реални стъпки и 
решения. Започнахме да работим първо по въпроса с интерконектора с Гърция. За съжаление е изгубено много време, 
през което реално нищо не е правено. Проблемът вече е решен. Това заяви на брифинг вчера Христо Алексиев, министър 
на транспорта след заседанието на Кризисният щаб по енергетиката. 
Втората тема е стабилизирането на „Булгаргаз“ – каквито и доставки искаме да осигурим, те трябва да бъдат платени и 
авансирани. Оттук нататък трябва да работим по следващата част – да осигурим достатъчно количества газ на добри и 
поносими цени. За септември има осигурени, но от октомври нататък вече няма такива, уточни той. Целта, по думите му, 
е да се осигури газ, който да е на поносима цена за потребителите. 
Министърът на енергетиката Росен Христов обясни, че количества газ са осигурени частично за септември и недостатъчно 
за октомври, поради което служебното правителство е заработило върху спешен порядък да се фокусира върху 
количествата, а не върху цената, което подсилва инфлацията в страната, обясни енергийният министър. Финансовата дупка 
в дружеството „Булгаргаз“ е било за стотици милиони, въпреки че реализира печалба, то е било абсолютно неспособно да 
извършва нормална търговска дейност, за да се разплаща за доставките на газ. 
Сред другите проблеми на „Булгаргаз“ са нейните длъжници, най-големият от които е „Топлофикация-София“, посочи още 
той. „Компенсации за газ не са предвидени в бюджета, за тока са предвидени, но без да са направени разчети за 
средствата, поради което в спешен порядък хвърлихме огромни усилия да намерим средствата и да започнем 
изплащането на компенсациите за тока“, заяви още Росен Христов. 
„Газ, в каквато и да е цена, има изобилие, но цената е такава, че предприятията биха затворили. В момента фокусът е 
системни доставки на оптимална цена. Интерконекторът го взехме на ръчно управление. В петък получихме линеен график 
с ангажименти от страна на строителя за предоставяне на документи и завършване на строителните работи“, посочи още 
той. 
По отношение на доставките на газ, Христов припомни, че България е приела офертата за един танкер от предложените 7 
с американски втечнен газ, като обясни, че главният проблем е бил липсата на свободен слот. 
От своя страна енергийният министър Росен Христов припомни и съобщеното от самия него в края на миналата седмица, 
че един танкер с газ ще бъде разтоварен в Турция, с което се покриват 1/3 от нуждите за октомври. Ноември и декември 
месец не са обезпечени. 
Христов също така заяви, че „на практика вече е невъзможно да не се преговаря с „Газпром“ за възобновяване на 
доставките от Русия“. На въпрос защо не се закупи слот на Ревитуса, при положение че гръцката страна разшири с 50%, той 
заяви, че слотовете отдавна са планирани и разпродадени. След няколко седмици се очакват нови търгове за слотовете на 
Ревитуса, но те ще са за 2023 г. 
Количества газ бяха осигурени частично за септември. Трябваше да работим за намиране на количествата без да се 
фокусираме върху цената. „Булгаргаз“ не беше способно да се разплаща за доставките на газ, дори ако намерим такива. 
Интерконекторът беше оставен без надзор. Никакъв контрол не е осъществяван, пълен хаос с ръководство, което не 
съдействаше за решаване на проблема. Компенсации за газ и ток са предвидени в бюджета, но без да бъдат осигурени 
средства. Първите две-три седмици работихме, за да разрешим тези проблеми. Количествата газ са осигурени за 
септември. От тук нататък спираме да гоним топката и започваме да оптимизираме. Газ на каквато и да е цена има, но тя 
е такава, че предприятията биха затворили. Фокусът е системни доставки на оптимална цена. Интерконекторът с Гърция 
на практика сме го взели на ръчна. Поели сме ангажимент, включително и пред президента, че ще заработи от 1 октомври, 
заяви още енергийният министър Росен Христов. Христов подчерта, че слотовете за разтоварване се продават скъпо и 
правят танкерният газ неизгоден. Той съобщи, че правителството започва преговори с Азербайджан за договаряне на 
допълнителни количества газ. 
Надявам се в следващите две седмици да постигнем успех в това направление. Турски компании имат интерес за доставка 
на тръбен газ до България. Ще започнат преговори и с тези компании, каза още служебният енергиен министър. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев заяви, че 200 лева на мегават/час е поносима цена, а вече 250 лева на 
мегават/час е вече предела, от който трябва да се търсят компенсации, така както ще се търси компенсации за бита над 
120 лева за мегават/час. Това обаче ще стане при условие при реактивиране на договора с „Газпром“, смята Велев.  
„Нямаме алтернатива на договора с „Газпром“ по отношение на цената“, коментира още той. „Ние не приемаме да 
плащаме по 180 млн. Можем да спестяваме по 180 млн. на месец“, смята той, ако имаме доставки от „Газпром“. 
Приблизително толкова може да се икономиса и от азерския газ, ако интерконекторът наистина заработи от 1 октомври. 
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Транспортният министър Христо Алексиев обясни, че компенсациите няма как да вървят безкрай, тъй като трябва да се 
потърси първоизточникът на инфлацията на вътрешния пазар, тъй като привнесената инфлация няма как да се спре. По 
думите му, ако се продължават компенсациите по този начин, тъй като това изкривява нормалната пазарна логика, е 
възможно в бъдеще да се стигне до вдигане на данъци, тъй като средствата по антикризисните мерки отново идват от 
бюджета. 
 
NOVA NEWS 
 
√ В „Денят на живо” на 24 август ще видите 
Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 ч. 
В петък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите: 
Горещата тема от седмицата - цената на газа. Политическата и икономическата, алтернативните доставки и последствията 
за бизнеса - в студиото ще бъде Васил Велев, председател на АИКБ. 
И още: За връзката Русия, „Газпром”, войната в Украйна, и провежда ли  политика през енергийните доставки Владимир 
Путин? Гост - бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев. 
Не пропускайте „Денят на живо” след новините в 17.00. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Явор Гечев: България е в добра кондиция по отношение на зърнения баланс 
Избран съм, за да свърша работа. БСП е моята партия. Не искам да казвам нищо лошо за моята партия, ще му дойде 
времето и за това. Докато съм министър на земеделието, аз съм длъжен да се държа надпартийно. Партийните 
пристрастия не би трябвало да имат надмощия над взимането на експертни решения. Считам, че не съм направил нищо 
погрешно и противоуставно, но да имам какво да кажа, но не е сега времето. Това заяви служебният министър на 
земеделието Явор Гечев в предаването "Още от деня". 
Явор Гечев каза още, че никой не работи целенасочено срещу Корнелия Нинова. "Аз съм писал програмата на БСП в 
областта на земеделието. Служебните кабинети са надпартийни. За мен е чест, че в БСП има експерти. Основната цел на 
експертния кабинет е да предаде държавата в добра кондиция", коментира служебният министър на земеделието. Той 
изреди редица проблем в сектор Земеделие. 
"Планът за възстановяване и устойчивост е доникъде. Имаме тежки закъснения по отношение на редица проекти в 
държавен фонд "Земеделие", обясни Гечев. 
"Нима по отношение на горите няма проблеми, и това което е изтървано ние трябва  да го наваксаме за месец и 
половина. Аз не съм освободил шефа на горите, той сам напусна по собствено желание. Досегашният изпълнителен 
директор на фонд "Земеделие" каза, че не се чувства част от моя екип. Новият изп. директор господин Таков е с 
впечатляващо CV, заместничката му и тя. Госпожа Иванова е до момента изпълняващ директор на програмата за 
развитие на селските райони с дългогодишен стаж в системата. Дали е манекен или не, това какво би трябвало да 
значи. За нея гласува и досегашният изп. директор, защото тя е била част от неговия екип", обясни министър Гечев. 
Той добави, че вярва в служителите на Държавен фонд "Земеделие". С тяхна помощ и с експертизата на новото 
ръководство, трябва земеделските производители да бъдат спокойни", добави служебният министър на земеделието. 
Гечев заяви още, че до сега Фонд "Земеделие" винаги е имал проблеми с Министерството на земеделието. "Гарантирам 
ви, че симбиоза ще има между двете институции", обеща Гечев и добави: 
"Не можем да оставим несвършената работа да повлияе на неполучаването на средства на земеделските 
производители след Нова година, такъв риск има, но ние няма да го допуснем. Изоставанията са колосални. Ние ще се 
справим, няма друг начин." 
Гечев каза още, че гарантира, че в България няма да има продоволствена криза. 
"България е в добра кондиция по отношение на зърнения баланс. Ние произвеждаме в пъти повече, отколкото 
консумираме. Това влияе в крайна сметка и на цените. Имаме притеснения, че слънчогледа в момента в складовете 
на българските преработватели са пълни. Новата реколта трябва да се прибере някъде", разясни служебният 
министър на земеделието. 
Той заяви, че фитосанитарният контрол продължава и че украинската пшеница, ще подлежи на по-сериозен контрол. Гечев 
гарантира, че няма да остане никой от уязвимите групи без дърва за зимата. Той заяви, че хората вече са започнали до 
получават такава помощ от държавата. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Къде ще са най-оспорваните лидерски битки на изборите през октомври? 
Дни преди крайния срок за регистрация на листите на партиите и коалициите за предсрочните избори на 2 октомври, 
заявките към днешната дата - лидерската битка отново да е съсредоточена в 25 многомандатен избирателен район. 
Досега е сигурно, че за четвъртите поредните избори през последната година и половина се регистрираха 24 партии и 7 
коалиции, регистрацията на една от коалициите обаче беше заличена от ЦИК заради липса на достатъчно подписи. 

https://bntnews.bg/news/yavor-gechev-balgariya-e-v-dobra-kondiciya-po-otnoshenie-na-zarneniya-balans-1205409news.html
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Къде ще са основните битки в страната, вижте в обобщението на Десислава Маркова. 
Все още всичко е условно по отношение на листите. Някои от партиите дори не са готови с водачите си, като "Демократична 
България", например. 
 

 
 
Ясно е, че и този път най-гореща ще бъде лидерската битка в 25 МИР в София. Там ще се състезават лидери като Бойко 
Борисов, Корнелия Нинова и Костадин Костадинов. Редом с тях отново ще е рапърът Христо Петров - Ицо Хазарта от 
"Продължаваме промяната". Фолкпевицата Луна също отново ще се пробва в политиката точно в този район. 
 

 
 
Този път в Пловдив се очаква водач от „Продължаваме промяната" да е бившият шеф на парламента Никола Минчев, а не 
бившият премиер Кирил Петков. Там той ще се бори с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и с един бивш външен министър и 
зам.-председател на парламента от БСП - Кристиан Вигенин. Тошко Йорданов от „Има такъв народ" също влиза в 
надпреварата от Пловдив. 
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Във Варна „Продължаваме промяната" най-вероятно ще оставят Даниел Лорер начело на листата. Там обаче битката ще е 
и с председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов, който е роден там. Друг варненец ще участва от БСП - 
организационният секретар на партията Борислав Гуцанов. 
 

 
 
В битката за Кърджали между водачите на листи от „Продължаваме промяната" вероятно ще сложат Никола Минчев. По 
традиция ДПС играе в този регион с председателя на партията Мустафа Карадайъ. ГЕРБ-СДС се очаква да заложи на бившия 
шеф на парламента Цвета Караянчева. 
Двамата съпредседатели на "Продължаваме промяната" още не е ясно къде ще бъдат водачи. От партията казаха, че ще 
бъдат в София, но дали ще оглавят и листи в страната не е сигурно. Асен Василев може би отново ще бъде водач в родното 
си Хасково. 
Сред любопитните лица водачи е бившият вътрешен министър Бойко Рашков, за когото се очаква „Продължаваме 
промяната" да му определят място на водач в Перник. 
Непотвърдена остава информацията, че отцепилият се от „Има такъв народ" бивш министър на спорта Радостин Василев 
може да оглави листата на „Продължаваме промяната" в Габрово. 
Кои ще са водачите на партиите във всички градове в страната ще разберем най-късно на 30 август. 
 
√ "За" и "против" преговори с "Газпром" - реакциите на политиците 
"Продължаваме промяната" и "Демократична България" с остри критики към служебния кабинет за готовността да бъдат 
размразени преговорите с "Газпром" за доставка на синьо гориво. Министърът на икономиката Никола Стоянов отрече да 
има завой към Русия, а от ГЕРБ поискаха разследване на кабинета "Петков" заради газовата криза, както и общ 
законопроект на евроатлантическите партии за пълна диверсификация от "Газпром". От левицата препотвърдиха 
позицията си, че евтиният руски газ гарантира икономическата и енергийна стабилност в страната. 
Остри реплики си размениха вчера политическите формации - в лицето на ГЕРБ и "Продължаваме промяната". А причината 
- кой е виновен за газовата криза в България. Повод е декларация на "Демократична България", в която те призовават 
евроатлантическите партии да заемат непримирима позиция спрямо намеренията на служебния кабинет да размрази 
преговорите с "Газпром". 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини бившите управляващи, че са виновни у нас да няма американски втечнен газ след 
като не са договорили слотове за неговото разтоварване. Не закъсня и реакцията на "Продължаваме промяната". Според 
Асен Василев, цената на синьото гориво по време на тяхното управление е била по-ниска от тази на "Газпром". А причината 
да няма американски втечнен газ е мудността на служебния кабинет. 
В позиция "Демократична България" посочва, че преговори с "Газпром" са вид предателство на националните интереси и 
тласка държавата към енергийна зависимост от Кремъл. Десните настояват за ясна позиция от евроатлантическите партии 
по действията на служебното правителство. 
"Това е сериозна грешка, защото се създават условия за газова криза, а служебния кабинет изпуска питомното и ще 
гони дивото. Виждате, че Москва спира и ограничава доставките на газ, когато решат. Затова трябваха 
алтернативни доставки, трябваше азербайджански газ, втечнен газ - това са добрите решения", каза Мартин 
Димитров - "Демократична България". 
А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов попита "Демократична България" защо, след като са срещу преговори с "Газпром" не са 
се обявили и срещу руския петрол от "Нефтохим". Той призова служебният вътрешен министър да разследва кабинета 
"Петков" за бездействието му, довело до газовата криза и рекордна инфлация. 
"След промяната цената за газа за август 2022 година е 298,20 лв. и не ми говорете, че това е навън. Ето това г-н 
Христо Иванов и Атанас Атанасов ни донесе промяната - хаос и разруха", заяви Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ. 
От "Продължаваме промяната" припомниха, че коалиционното правителство е довършило газовата връзка с Гърция и е 
договорило 7 танкера с втечнено синьо гориво. 
"Днес г-н Борисов пак е лъгал българския народ. Това е стар негов похват, който трябва да бъде пенсиониран от 
българската политика. Когато "Газпром" едностранно спря да изпълнява договора за доставка, нашето 
правителство защити българския интерес. Намерихме и газ, слотове, не позволихме да се прекрати газоподаването 
към бизнеса, нито към битовите потребители и цената през юни бе същата като цената преди "Газпром" да спре 
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договора. През 2009 г. г-н Борисов беше надежда за страната. Днес той е осъден лъжец, застинал в миналото", заявява 
Асен Василев - съпредседател на "Продължаваме промяната". 
А Бойко Борисов по примера на "Демократична България" се обърна към евроатлантическите партии с предложение. 
"Да приемем проектозакон по време на предизборната кампания, като влезем в парламента да го гласуваме за 100% 
диверсификация от "Газпром", посочи Бойко Борисов 
От "Възраждане" препотвърдиха позицията си за преговори с "Газпром", а от БСП припомниха, че още през април са 
предупредили, че се задава криза с газовите доставки и трябва да се водят преговори. 
"Трябва да се водят преговори с "Газпром", че трябва да се достигне до доставки на газ за България от тези компании, 
които дават най-сигурни доставки на най-добри цени за страната ни, тъй като има 28 хиляди фирми в България, 
които ползват газ. Това са над 250 хиляди работни места, свързани с това производство и освен това "Топлофикация", 
топлото на милиони български граждани", каза Борислав Гуцанов от БСП. 
Бившият енергиен министър от кабинета "Петков" обясни пред БНТ, че "Газпром" е ненадежден доставчик, който 
своеволно промени клаузите в договора и обвини служебния кабинет, че не се е възползвал от завещаните му 
алтернативни варианти за доставка. 
"Ако не бяха трагични квалификациите, които се слагаха, за това, което става, щяха да са много комични. Двумесечно 
безхаберие сега ще доведе до изключително тежки последици", заяви Александър Николов - бивш министър на 
енергетиката. 
Служебният министърът на икономиката отрече настоящият кабинет да прави завой към "Газпром". 
"В никакъв случай не бих нарекъл това завой към "Газпром". Това, което на срещата заявиха и работодатели и 
синдикати, а истината е това, което и Министерството на икономиката подкрепя, и аз, като човек от бизнеса е, да 
държим всички опции отворени. Диверсификация за нас означава всички опции да са отворени, да преговаряме, да 
доставяме по всички възможни маршрути", обясни Никола Стоянов, служебен министър на икономиката. 
Вчера цената на газа на европейските борси за септември беше 271 евро за мегаватчас, при пределна стойност на 
поносимост за българската икономика от 125 евро, огласена от работодателските организации. 
 
√ Над 40 000 ученици почиваха по програма "Отново заедно" 
40 611 ученици и 4314 ръководители почиваха в рамките на Националната програма „Отново заедно“, чрез която за втора 
поредна година се финансираха шестдневни туристически пътувания за преодоляване на последствията от COVID-19 и 
липсата на активен социален живот по време на пандемията. 
С одобрения бюджет от 22 600 000 лв. бяха включени 2658 групи от 1106 училища от цялата страна. От възможностите на 
програмата имаха право да се възползват ученици от 1-ви до 11-и клас. Програмата предвиждаше и занимания в областта 
на науките, изкуствата, технологиите и спорта. Целта бе подкрепа на здравословния начин на живот на учениците, както и 
те да развият своите способности в различни области. 
Приемането на заявления по програмата спира, защото предвидените средства вече са изчерпани. 
Общо 69387 ученици и учители пътуваха през последните две учебни години, благодарение на програмата. 
 
√ Сърбия няма да има проблеми с газа през зимата 
Цената на газа за 1000 кубически метра надхвърли 3 000 долара след като по-рано стана ясно, че "Северен поток" ще спре 
работа за три дни от 31 август. Цената е твърде висока и непосилна почти за никого, каза представителят на Сръбската 
газова асоциация. 
По думите му обаче Сърбия, която е изцяло зависима от руския газ, няма да има проблеми със синьото гориво, защото си 
е осигурила достатъчно алтернативни източници. 
"Сърбия няма да има никакви проблеми с газа през зимата, защото хранилищата са почти пълни и запълването им 
продължава. Мисля, че Сърбия няма абсолютно никакви проблеми с газа - имаме Балкански поток, има и възможности 
за доставка през Украйна и Унгария. В същото време, се разбрахме с унгарците да складираме 500 милиона кубични 
метра при тях, а имаме и газохранилището Банатски двор", заяви Войслав Вулетич от Газова асоциация - Сърбия. 
 
√ Европа е изправена пред най-голямата суша за последните 500 години? 
Европа вероятно е изправена пред най-голямата суша за последните 500 години, показват данни на Европейската 
обсерватория за сушите. Според доклада на агенцията на 47% от територията на Европа има ясен дефицит на влага в 
почвата, а на 17% от територията на континента вече има преки последствия от сушата върху растителността. Очаква се 
необичайно сухите и топли условия да се задържат в целия европейско-средиземноморски регион до ноември. Най-голям 
е рискът от засушаване в Италия, Испания, Португалия, Белгия, Румъния, Унгария, части на Сърбия, Молдова и Украйна. 
Липсата на вода и влага вече доведе до проблеми с корабоплаването и силно намалени добиви на селскостопанска 
продукция. 
Дали Старият континент е най-сух от 500 години насам ще стане ясно във финалния доклад на Европейската обсерватория 
за сушите, който се очаква в края на лятото. 
 
БНР 
 
√ Пострадали от природни бедствия животновъди и пчелари могат да кандидатстват за компенсации 
Пострадали от природни бедствия животновъди и пчелари могат да кандидатстват за компенсации на щетите  с държавна 
помощ. Напомнянето идва от Министерството на земеделието във връзка със зачестилите горски пожари. 
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От държавната  помощ могат да се възползват  всички фермери , отглеждащи селскостопански животни и пчелни 
семейства,  като условието е да са регистрирани като земеделски производители. 
Финансовото  подпомагане се полага за компенсиране на материални щети заради загинали селскостопански животни и 
унищожени пчелни кошери в резултат на свлачища , наводнения , горски пожари и други природни бедствия. 
Важно е обаче да се знае ,че при горските пожари става въпрос само за такива, възникнали по естествен път, тоест от 
мълнии. Според  статистиката  само  около 1% от възникналите горски пожари се причиняват от мълнии , а в останалите 99 
на сто основна причина за огнените бедствия е човешка небрежност. Когато гората е пламнала заради човешка грешка или 
небрежност, обезщетение на пострадалите не се полага. 
За да получат компенсации пострадалите от природните стихии трябва да се обърнат  към общинските служби по 
земеделие и да подадат писмено заявление за проверка на място от постоянно действащите експертни комисии, които да 
издадат констативен протокол за установените щети. 
 
√ ЦИК стартира обществената поръчка за машините за вота 
Централната избирателна комисия стартира обществената поръчка за машините за вота на 2-и октомври. Прогнозната 
стойност на поръчката е в размер на 6 800 000 лева без ДДС.  
ЦИК Ще изпрати покани до "Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В". и „Сиела Норма“ АД, за участие в процедура на 
договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените 
поръчки.  
Обществената поръчка е с предмет:  
„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 
октомври 2022 г., за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и на 23 октомври 2022 г., съгласно техническата 
спецификация и условията на договора“. Параметрите включват:  

• Инсталиране на демоверсия на електронна бюлетина на до 500 специализирани устройства за електронно 
машинно гласуване, параметризиране на бюлетините, конфигуриране и настройване на до 11 100 машини, както 
и дейности, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване и транспортирането им в страната 
за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

• Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 15 машини за гласуване на 
частичните избори за кметове на 9 октомври и 23 октомври, както и дейности, представляващи логистично 
осигуряване, техническо обслужване и транспортирането им в страната за местния вот. 

"Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В". е автор на софтуера и производител на закупените от Централната избирателна 
комисия СУЕМГ, които ще се използват на изборите.  
"Сиела Норма“ АД е доставило по договори от миналата година 11 200 машини и е осъществило логистичното осигуряване 
и техническото  обслужване. 
 
√ Стабилитет в търговията на едро. При търговците на дребно - пълзене и скокове в цените 
Владимир Иванов: Ситуацията се описва панически. Неяснотата на енергийния пазар води до лоши очаквания 
Интервю на Диана Дончева с Владимир Иванов 
След високия ценови пик от април, след месец май се наблюдава плато в цените на храните. Разликата в цените от 
потребителската кошница е 23-24% спрямо равнището от миналата година. 
Това обясни пред БНР Владимир Иванов, председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата. 
По думите му след голямото нарастване между юли миналата година и април тази година сега има задържане на цените. 
В търговията на едро вече трети месец е налице стабилитет и "почти никакво мърдане". На пазара на дребно обаче се 
наблюдава "пълзене" на цените или скокообразни цени, без това да е свързано с търговския процес, посочи Иванов. 
Според него това е свързано със страхове и негативни очаквания за повишени енергийни разходи. 
"Панически се описва ситуацията, която ще бъде през есента и зимата. Не бива да се говори на хипотези. Неяснотата на 
енергийния пазар води до лошо очакване на търговските субекти." 
При нестабилен енергиен пазар няма как да не видим и нарастване на цените, допълни той. 
Пазарът е в най-ниските си точки на потребление, подчерта председателят на Държавната комисия за стоковите борси и 
тържищата в предаването "Преди всички". 
"Има доста храна, много свито търсене. Няма да видим драстични изменения", смята Владимир Иванов. 
В никакъв случай няма да видим недостиг на храни, увери той. По думите му продоволствена криза, особено за района на 
Европа, няма да има. 
"Има достатъчно производство, много добри реколти, добри производствени параметри." 
Пазарът е "най-добрият регулатор, въпреки идиотски намеси на геополитическо ниво", отбеляза в анализа си Иванов. 
Цялото интервю по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Ивайло Найденов: Прагматично да се възползваме от всички опции, за да свалим цената на газа 
"Краткосрочните сделки са кърпене на положението. Няма как да бъдат на добра цена" 
Интервю на Юлияна Корнажева с Ивайло Найденов 
"Анализите, които са направили работодателските организации, сочат, че ако си вземем количествата от "Газпром", 
това ще свали цената на микса, който закупува "Булгаргаз". Това ще свали и цената за българските потребители. Друго 
важно нещо е да се завърши интерконекторът. Това също ще помогне за намаляване на цените. В момента сме в такава 
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ситуация, че трябва чисто прагматично да се възползваме от всички опции, които имаме, за да свалим цената. Това до 31 
декември, но имаме да решаваме и проблем от 1 януари, защото след 1 януари само азерският газ ни е 100% осигурен." 
Това заяви в интервю за БНР Ивайло Найденов, изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните 
енергийни консуматори. 
"Трябва да се работи за намиране на дългосрочно решаване на проблема с доставките. Краткосрочните сделки са кърпене 
на положението и няма как да бъдат на добра цена." 
Ивайло Найденов изрази мнение, че "Топлофикация – София" няма да бъде оставена да фалира, тъй като "ще завлече 
всичко по веригата" до Българския енергиен холдинг. Мярката спиране на износа на ток не е разумна, смята още Найденов. 
За големите предприятия и тежката индустрия възможностите за преминаване към алтернативно гориво са много 
ограничени – в много тесен аспект, при определени предприятия. При по-малките предприятия има по-голяма гъвкавост, 
поясни той в предаването "Преди всички". 
Някои инсталации са проектирани да работят само на природен газ, в някои случаи преминаването към алтернативно 
гориво – например пропан-бутан, изисква проектиране на нова инсталация, нови горивни стопанства, промяна на 
разрешителни. 
"Може би около 2 години трябват, където е възможно, това да се осъществи." 
Мазутът също не е опция, изключен е от комплексните разрешителни на повечето предприятия, уточни той. 
Ако се стигне до ограничителен режим, си има алгоритъм. Но би било добре предприятията да бъдат уведомени по-рано, 
за да се предвиди технологично как да се спрат мощностите по безопасен начин, подчерта Найденов. 
Относно изключенията да не се спира газът в критични индустрии той отбеляза, че в европейската регулация няма 
дефиниция за критична индустрия – това е оставено на отделните страни членки. 
Найденов съобщи, че се подготвя писмо към кризисния щаб, за да се изработи такава дефиниция за България. 
"От тези задължения за 15%-ното намаляване биха могли да се извадят и количествата природен газ, които са използвани 
не като гориво, а като суровина. Тоест имаме известна свобода на национално равнище как точно да постигнем тези 
мерки." 
Заводи от тежката индустрия в Западна и Централна Европа вече масово затварят, посочи Ивайло Найденов. По думите му 
"ние се справяме сравнително добре, благодарение и на компенсациите за електроенергията". 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ И летищата с компенсации за изпуснати полети 
С почти 50% е нараснал броят на жалбите и запитванията, свързани с въздушния превоз, спрямо миналата година, 
съобщават за Радио Варна от Европейския потребителски център /ЕПЦ/ . Основната част от жалбите са за забавени или 
отложени полети, уточни директорът на центъра Соня Спасова. 
„Преди пътниците да се свържат с нас е необходимо да потърсят авиокомпанията. Ако оттам не им отговорят, тогава могат 
да се обърнат към ЕПЦ, чиито услуги са напълно безплатни.” 
Спасова уточни, че трябва да се пазят бордни карти и билети. Ако установим, че полетът закъснява с 3-4 часа, е нужно да 
снимаме информационното табло за доказателство. Авиокомпаниите са длъжни да осигурят т.нар. грижи /храна и 
напитки/в случай, че след повече от 2 часа престой на летището, самолетът ни все още не е излетял. При по-голямо 
закъснение може да се наложи да се осигури и нощувка. Ако платим тези разходи със собствени средства, да пазим 
касовите бележки, съветва Спасова. 
Ако полетът изобщо не бъде изпълнен, пътникът има право да получи сумата за неизползвания билет. Законодателството 
определя срок от седем дни за възстановяване на сумата. Когато полетът не е осъществен по вина на авиокомпанията, се 
дължи фиксирана компенсация за всеки пътник.  „До 1500 км , колкото е най-масовото пътуване в рамките на Европейския 
съюз, обезщетението е 250 евро, между 1500 км и 3500 км – 400 евро, а над 3500 км - 600 евро.” 
Някои летища обявиха, че ще приемат оплаквания, свързани с компенсации заради бавно обслужване, довело до 
изпускане на полета от техните пасажери, обясни Спасова. Тя съветва пътниците, които са имали проблем с дълго 
изчакване на летището, да проверят информацията на сайта на съответния аеропорт. За да бъде предявена претенция, 
също се изисква да бъде представено доказателство за това. 
Цялото интервю чуйте в прикачения звуков файл. 
 
√ Превозвачи твърдят, че пътната инфраструктура е основна причина за катастрофите 
От Камарата на автомобилните превозвачи алармират, че шофьорите и останалите участници в движението, са жертви на 
пътната инфраструктура в България. Повод за тази констатация са големия брой станали катастрофи по първокласни 
пътища. От Камарата коментираха и кадрите запечатани от видеорегистратор, който илюстрира момента на удара между 
цистерна и джип край ботевградското село Скравена. 
Инцидентът стана привечер на 22 август, а при удара, цистерната, пълна с 15 тона газ, изхвърли джипа от пътното платно 
в близките храсти. В джипа са пътували седем души: 
"От кадрите ясно се вижда състоянието на пътната инфраструктура и как пътно-транспортните произшествия буквално 
подскачат по пътя. Не за първи път сме виждали и ние състоянието на инфраструктурата. Това е международен път, това е 
път Е-79, първокласен път и през него минава изключително много натоварен транзитен трафик, в това число и 
тежкотоварен и е недопустимо в такова състояние да се намира българската инфраструктура. Българската държава през 
последните месеци, да не кажа близо година, не полага никакви грижи за пътната инфраструктура". 
От Камарата на автомобилните превозвачи преди няколко месеца са сигнализирали за лошия път на Витиня. Превозвачи 
настояват за сериозна реформа при пътното строителство и качеството на пътя: 
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"Ние много пъти сме казвали какво препоръчваме. Първо, да започнат да се строят качествени пътища в България. Дупки, 
кръпки се появяват и така нататък. Това нещо в другите европейски държави защо не се случва ние не знаем?! Пътуваме в 
цяла Европа, но това е факт. Многократно сме попадали на пътни отсечки и участъци, които се възлагат да се строят, че да 
не покрият минималните изисквания за осево натоварване на тежкотоварните автомобили. Многократно сме ставали 
свидетели как и аварийните ленти са по-тесни и не отговарят на изискванията на магистралите, за да се спести от асфалта 
и от разходи на строителя", каза Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи. 
 
√ Варна отново четвърта по заплати 
Варна е на четвърто място в страната по размер на заплатите през второто тримесечие. Средната месечна заплата е 1 566 
лева.  Статистиката отчита, че средното възнаграждение се е увеличило с близо 10% спрямо първото тримесечие. 
Заплатите са скочили най-много в  сферата на „Образование“ - с 19 %, „Добивна промишленост“ - с 18.1% и „Строителство“ 
- с 15.1%, съобщават от Териториално статистическо бюро - Североизток. 
Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 2 373 лв., София - 1 645 лв. и Враца - 1 570 лева. 
 
√ Оценяват щетите в Стара Загора след двучасовия порой 
Голяма част от Стара Загора и околните села останаха без ток след разразилата се снощи силна буря. Очаква се днес да 
стане ясно какви щети са нанесени от пороя, който превърна улиците на града в реки. 
Повече от два часа продължи проливния дъжд, придружен от гръмотевици и светкавици над Стара Загора. Бурята се 
разрази около 21 ч. и прекъсна електричеството в цели квартали на града. Много от улиците на Стара Загора, особено в 
по-ниските части се превърнаха в реки. 
В социалните мрежи хората сигнализираха за наводнени търговски обекти, мазета и сгради. Засега няма информация за 
бедстващи хора. Има обаче автомобили, затиснати от паднали дървета. На места самоорганизирали се граждани 
започнаха да отводняват входовете на жилищните сгради. 
Аварийни екипи работят в критичните точки. 
 
√ Депресии, бърнаут и стрес – българите стават все по-тревожни 
Европейската икономика губи над 620 млрд. евро годишно заради отсъствия от работа, свързани с депресии, бърнаут 
и психическо пренатоварване, сочи доклад на ЕП 
В България между 30-35 на сто от хората свързват психологическия си дискомфорт с проблеми на работното място. Но не 
само. Покрай пандемията с Covid-19, локдауните, икономическата криза, а сега и войната в Украйна, психичното здраве на 
българина значително се влошава. "Ние определено наблюдаваме ръст на невротичните състояния, като панически 
разстройства, обсесивно компулсивните и всякакви тревожни разстройства" – каза за Радио България д-р Цветеслава 
Гълъбова, психиатър и директор на държавната психиатрична болница "Свети Иван Рилски" и добавя: 
"Тази среда на несигурност, на нестабилност, на постоянно повишаващи се изисквания към личността за справяне с 
трудностите, води до изчерпване на психичната енергия, превръщайки се в благоприятна предпоставка за възникване на 
тревожните разстройства. У нас имаме много сериозни проблеми с работната среда. Има данни за това колко много хора 
работят без трудов договор или при условия, които не отговарят на трудовия им договор. Не са малко и хората, които 
работят без осигуровки, с много дълъг работен ден или в среда, която не отговаря на изискванията за съответния вид труд. 
От друга страна хората станаха много невротични, тревожни, несигурни и това се отразява сериозно на взаимоотношенията 
на работното място. И нещата се завъртат в един порочен кръг, който допринася за повишения брой невротични 
разстройства у нас." 
Статистиката е стряскаща – 14,5% от българите в някакъв етап от живота си страдат от психични разстройства. Разбира се, 
не всички отклонения са следствие от стреса на работното място. Тревожност, депресия, фобии и зависимост от алкохол и 
наркотици спадат към групата на т.нар. чести психични разстройства у нас, сочат данни на Националния център по 
обществено здраве и анализи. За нездравословната психическа среда в обществото имат принос и медиите. 
"Защото медиите бълват непрекъснато лоши новини – казва д-р Гълъбова. – Ясно е, че повечето хора се информират от 
телевизията, а и самите телевизионери признават, че лошата новина "продава", затова тя е на първо място. Виждате с 
какво започват новините ни – убийства, тежки катастрофи на пътя, проблеми, кражби … Всичко това се отразява 
изключително зле на психичното ни здраве." 
Според д-р Гълъбова обаче човешката психика "не се чупи от вчера до днес". Разстройствата се появяват постепенно с 
времето, те са резултат на натрупване на проблемите. Дълго време човек успява да ги потисне, но в даден момент нещо 
се счупва и се появяват първите симптоми, като изпотяване, учестено дишане, повишаване на кръвното и пр. Тогава е 
добре всеки от нас да потърси помощ при специалист. 
За съжаление в България психичното здраве е все още тема табу. Обикновено българинът отказва да признае, че има 
нужда от помощ в такива ситуации. Проблемът е и финансов. Защото здравната каса не покрива разходите за 
психотерапевт. В  крайна сметка тревожните състояния остават без лечение и могат да доведат до сериозни последствия. 
 
√ Цената на тока в Европа е скочила с 25% 
Цената на електроенергията в Европа скочи с над 25%, според цените на Европейската борса за електроенергия, съобщава 
"Блумбърг". Това е около 14 пъти повече от средната сезонна стойност през последните пет години. Повишаването на 
цените се дължи на опасенията, свързани със спирането на "Северен поток". 
По-рано „Газпром“ съобщи за временно спиране на транзита на гориво през "Северен поток" поради ремонт на 
единствената работеща турбина на Siemens. 
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Техническите мерки са планирани за периода от 31 август до 2 септември. При липса на неизправности "Газпром" ще 
възстанови изпомпването на гориво за Германия до сегашното ниво от 33 милиона кубически метра на ден. 
 
√ Изненадващо подобрение на европейските потребителски нагласи през август 
Потребителските нагласи в ЕС и в частност в еврозоната се подобриха изненадващо през август, нараствайки слабо от 
новите исторически дъна, достигнати през юли, въпреки задълбочаващата се енергийна криза и нейното отражение върху 
европейската икономика и инфлацията. 
Това показват предварителни резултати от последно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната се повиши през август с 2,1 пункта до -24,9 пункта от -27,0 пункта през 
юли, докато очакванията бяха за ново негово понижение до -28,0 пункта. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз пък се повиши през август с 1,0 
пункт до -26,0 пункта от -27,0 пункта през юли. 
И двата индекса удариха през юли рекордни дъна, откакто Европейската комисия разполага с тази серия данни от 1985 г. 
насам, подминавайки предишните дъна, достигнати в началото на коронавирусната пандемия. 
Въпреки слабото подобрение през август, в доклада на ЕК се отбелязва, че "потребителското доверие остава под 
историческото си дъно от началото на Covid пандемията на стария континент през пролетта на 2020 г.“. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 30 август, когато ще бъдат 
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през седмия месец на настоящата година. 
 

Графика на индекса на потребителското доверие на еврозоната 

 
 
√ Свиване на бизнес активността в еврозоната през август за втори пореден месец 
Икономическата активност в еврозоната се сви през август за втори пореден месец, след като през юли отбеляза спад за 
пръв път от февруари 2021 г., показват предварителни данни от ежемесечното проучване на S&P Global, които 
сигнализират за надвиснала икономическа рецесия, тъй като кризата с разходите за живот принуди потребителите да 
намалят разходите, докато ограниченията в предлагането навредиха на производителите. 
Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, падна през август до 
49,2 пункта от 49,9 пункта през юли, достигайки 18-месечно дъно, докато очакванията бяха за още по-силно понижение до 
ниво от 49,0 пункта. Индексът сигнализира за второ поредно намаляване на бизнес активността в еврозоната след 16-
месечен период на растеж и след като през юли индексът падна по важното ниво от 50 пункта (водораздел между бизнес 
експанзията и свиването на бизнес активността) за пръв път от февруари 2021 г. насам. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 
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Общият спад на икономическото производство в еврозоната отново се дължи на свиване в производствения сектор за 
трети пореден месец. В същото време секторът на услугите почти не регистрира подобрение на активността си през август, 
като темпът на неговото разширяване се забави за четвърти пореден месец до най-слабия, откакто секторът се върна към 
нивата на растеж през април 2021 г. 
Промишленият PMI индекс падна през август до 26-месечно дъно от 49,7 пункта спрямо 49,8 пункта през юли, достигайки 
най-ниско ниво от юни 2020 г. и бележейки спад за трети пореден месец главно заради по-нататъшно влошаване на 
активността в промишления бизнес с основни материали и суровини и в автомобилната индустрия. Осреднените 
очаквания обаче бяха за по-силен спад на промишления PMI индекс до ниво от 49,0 пункта. 
Освен това новите промишлени поръчки също продължават да намаляват, като същевременно има натрупване на 
непродадени стоки, тъй като фирмите се затрудняват да пласират готовите продукти. Междувременно инфлационният 
натиск намалява, както има и допълнителни доказателства, че ограниченията в производствените веригите на доставки 
отслабват. 
Индексът PMI в сферата на услугите пък се понижи през август до 17-месечно дъно от 50,2 пункта спрямо 51,2 пункта през 
юли и очаквания за по-умерено понижение до 50,5 пункта. 
"Последните PMI данни сочат за свиване на икономиката на еврозоната през третото тримесечие на годината“, заключава 
проучването на S&P Global. 
Цялостното намаляване на бизнес активността в еврозоната беше съсредоточено главно върху най-големите европейски 
икономики. 
Общият PMI индекса на Германия се понижи през август до 47,6 от 48,1 пункта през юли, свивайки се за втори пореден 
месец и достигайки най-ниско ниво от юни 2020 г. Промишленият PMI индекс обаче се повиши изненадващо през август 
до 49,8 пункта от 49,3 пункта месец по-рано и очаквания за спад към 48,2 пункта, но въпреки това индустриалното 
производство продължава да се свива (индекс под важното ниво от 50 пункта). PMI индексът на услугите обаче спадна 
рязко до 48,2 пункта от 49,7 пункта през юли, достигайки ново най-ниско ниво от февруари 2021 г. насам. 
Общият PMI индекс на Франция пък се понижи изненадващо през август до 49,8 пункта от 51,7 пункта през юли и очаквания 
за 50,8 пункта, като това е първото свиване на бизнес активността (индекс под ниво от 50 пункта) от началните месеци на 
2021 г.  PMI индексът на промишлената активност се влоши през август до 49,0 пункта (27-месечно дъно) от 49,5 през юли, 
докато PMI индексът на услугите спадна до 51,0 (16-месечно дъно) от 53,2 пункта месец по-рано. 
 
√ ЕЦБ: Цифровото евро би подобрило автономността на еврозоната 
Членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Фабио Панета каза по време на реч във вторник, че 
цифровото евро ще подобри независимостта на еврозоната, тъй като ще "намали зависимостта от чуждестранни субекти". 
Панета също така отбеляза, че цифровото евро може да увеличи конкуренцията, като гарантира достъп до дигитални 
методи на плащане, които не са ориентирани към печалба и следователно ще позволи на посредниците да предлагат 
такива услуги. 
Съществува обаче възможност цифровото евро да навреди на предлагането на кредити, ако се използва като инвестиция, 
добави членът на ЕЦБ. 
Според него цифровото евро трябва да внася добавена стойност, за да задоволи нуждите на потребителите, тъй като ще 
бъде бърз и ефективен метод на плащане. 
Освен това ще трябва да отговаря на стандартите за поверителност и да позволява на потребителите да решават кои данни 
искат да споделят. 
Панета завърши речта си с думите, че цифровото евро би означавало финансово приобщаване, тъй като ще бъде достъпно 
за всички. 
 
√ Канада и Германия подписаха за трансатлантически доставки на водород 
Лидерите на Канада и Германия подписаха споразумение, което отваря пътя за трансатлантически доставки на водород 
като част от мерките за освобождаването от зависимостта от руска енергия, съобщи Франс прес. 
По време на съвместна пресконференция на канадския премиер Джъстин Трюдо и германския канцлер Олаф Шолц, който 
е на посещение отвъд океана, Трюдо каза, че "светът не може да продължава да разчита на авторитарни държави, които 
ще превръщат енергийната си политика в оръжие, както го прави Русия, които не се интересуват от възникващите 
проблеми за околната среда, трудовите и дори човешките права". 
От своя страна, германският канцлер Олаф Шолц каза, че има необходимост да се обсъждат краткосрочните доставки на 
втечнен природен газ, но че в дългосрочна перспектива истинският потенциал е заложен във водорода от слабонаселените 
райони на Атлантика". 
Франс прес коментира, че Канада се стреми да се превърне в един от главните износители на водород и други подобни 
чисти технологии в областта на енергетиката, за да измести горивата, които затоплят климата, а Германия е една от първите 
държави, които имат намерение да започнат да внасят екологични горива. 
 
√ Цените на газа ще определят предстоящите правителствени решения в Германия 
Германия може би се намира на 6 до 8 седмици от режим на газа 
Германия е близо до ценови нива, при които търговията с природен газ може вече да не е устойчива, каза пред 
анализаторската компания ICIS (Independent Chemical & Energy Market Intelligence) председателят на немската лобистка 
група за газовата индустрия Zukunft Gas - Тим Келер. 
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Тим Келер посочи, че рекордните цени на газ на едро могат да накарат германското правителство да повиши нивото на 
тревога по отношение на газовата криза до извънредно положение, което ще доведе до ограничаване на синьото гориво 
и до спад в търсенето. 
В понеделник следобед референтната цена за 22-ри септември на нидерландския газов хъб TTF достигна 295 евро за 
мегаватчас, като търговията приключи на рекордни ниво от 285 евро на фона на новината, че Русия напълно ще спре 
доставките на газ през "Северен поток 1" за тридневна поддръжка от 31-ви август до 2-ри септември. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Д-р Келер каза, че най-важният параметър, който трябва да се наблюдава през следващите дни и седмици, ще бъде 
развитието на цените на газовия пазар, тъй като те ще определят решенията на германското правителство. 
Пазарът все още очаква допълнителни насоки за това как газът ще бъде разпределян и кой точно ще получи заповеди за 
ограничаване на неговото потребление. 
Според Келер Германия може би се намира на шест до осем седмици от въвеждане на режим на газа, но добави, че 
правителството все още не е публикувало проучване относно реда, който ще бъде приложен при евентуално въвеждане 
на съкращения при потреблението на синьото гориво. 
Германия е консумирала 1003 тераватчас (TWh) природен газ през 2021 г., от които 366 TWh са използвани в индустрията 
и други 306 TWh от домакинствата, според доклад, публикуван от Zukunft Gas. 
Газоемките химически производители на метанол или амоняк могат да са едни от първите в редицата, които ще получат 
заповеди за ограничаване, в случай на въвеждане на режим на газа, каза Тим Келер. 
Въпреки това той посочи, че енергийният регулатор Bundesnetzagentur (BNetzA) все още трябва да публикува резултатите 
от проучване, което ще информира пазара относно процедурите за газов режи. Проучването беше проведено през май и 
резултатите все още се чакат. 
Келер обясни, че Германия върви по пътя на инжектирането на газ в местата за съхранение въпреки факта, че доставките 
на руски газ бяха спрени през юли по време на поддръжката на "Северен поток 1" и ще спрат отново за три дни от 31 август, 
като преди това бяха намали до 40% от капаците на ключовия газопроовд, а след това бях намалени допълнително до едва 
20% от капацитета. 
Въпреки това той посочи, че дори ако страната изпълни целите за напълнва на газовите хранилища на 95% до 1 ноември, 
ще бъде трудно да се прецени колко дълго ще стигнат тези резерви. 
"Запасите обикновено са за два месеца, но това е само едно число, защото газът може да се използва само до известна 
степен. Скоростта на изтегляне на газ е ограничена технически. Не можем да разчитаме само на съхранение. Броят на 
дните (колко време ще издържи съхраняваният газ) е само теоретично упражнение, доказателството ще дойде от 
октомври нататък, когато търсенето на газ ще се удвои или утрои". 
Келер каза, че не е оптимист за пълното разчитане на складирания газ и добави, че ще са необходими други доставки, 
включително внос на газ или заместващи газа горива, за да се отговори на зимното търсене. 
Вчера министърът на икономиката Роберт Хабек каза, че Германия може да не удължи живота на последните три атомни 
електроцентрали, които бяха планирани за затваряне в края на годината. 
Тим Келер обаче каза, че е трудно да се направи разлика между идеологическите аргументи, изтъкнати от Зелената партия 
на Хабек, и практическите въпроси. 
"Има много аргументи в подкрепа на удължаването на атомните електроцентрали. Това ще помогне, но няма да бъде 
решаващ фактор по отношение на подпомагането на газовите пазари. Газовото производство на електроенергия в 
Германия работи на високи нива, за да подкрепи в момента Франция поради трудностите при производството на 
електроенергия". 
"Може да видим ситуация, в която европейската солидарност ще се изисква не в посоката, в която сме свикнали да бъде. 
Може да очакваме някой друг да ни спаси. В момента ние спасяваме Франция и Швейцария". 
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Въпреки това Кехлер каза, че Хабек може да има предвид резултатите от стрес тест, който в момента се провежда, за да 
оцени въздействието от затварянето на атомните електроцентрали. 
"Той може би съветва да бъдат затворени атомните електроцентрали в зависимост от резултатите от независимото 
проучване. Дебатът около атомните електроцентрали напусна напълно техническата сцена и е много силно разширен в 
идеологията“, добави Тим Келер. 
Той посочи, че един от ключовите фактори за подпомагане на намаляването на търсенето, както и за подкрепа на 
вносителите на газ, е въвеждането на таксата от 2,41 евроцента за kWh, която трябва да влезе в сила на 1 октомври. Келер 
посочи, че данъкът ще убеди потребителите да намалят търсенето и ще ги подготви за нарастващите сметки, които трябва 
да компенсират растящите цени на едро. 
Също така от 1 октомври данъкът върху добавената стойност на газа ще падне от 19% на 7%, което ще помогне за 
намаляване на разходите на крайните потребители. 
Келер каза, че газовата криза, пред която са изправени Германия и Европа като цяло, вече е предизвикала промяна в 
поведението на потребителите, тъй като клиентите сега търсят оптимални начини за ограничаване на търсенето. 
Той отбеляза, че най-важната промяна, донесена от газовата криза, е фактът, че Германия вече се е насочила към пазара 
на втечнен природен газ (LNG) и се очаква да играе важна роля в световен мащаб. 
Германия обсъжда възможността да пусне онлайн пет плаващи съоръжения за съхранение и регазификация (FSRU) и един 
терминал за LNG на сушата до средата на десетилетието. Две от FSRU трябва да заработят още през първото тримесечие 
на 2023 г. и биха могли да осигурят около 12,5 милиарда кубически метра на година или 13% от търсенето на страната през 
2021 г. 
В по-дългосрочен план той очаква газовата криза да доведе до 10% намаление на търсенето на газ до 2030 г. в зависимост 
от постепенното спиране на въглищата в страната. 
Тим Келер също така очаква Германия да преразгледа отношенията си с Русия, от която зависеше до преди руската инвазия 
в Украйна за 50% от вноса на газ. 
"Русия е страна с огромни ресурси, географски близо до Европа и трябва да се надяваме да се споразумеем с Русия, макар 
и не в обозримо бъдеще точно сега". 
"Ние обаче трябва да измислим стратегия с Русия. Трябва да се запитаме как можем да свалим дела на руския газ до 
устойчиво ниво чрез въвеждане на данъци или квоти. Който иска да внася газ от Русия, трябва да бъде обложен с данъци". 
"Износът на газ от Русия за Европа не е регулиран. Можем да си представим напълно противоположното на това, което 
виждаме в момента. Ако Русия наводни пазара с газ, това веднага ще свали цените и ще унищожи стойността на 
съхранявания газ в хранилищата в наши дни". 
Келер каза, че въпреки че някои германски политици призовават за пускането на спорния "Северен поток 2", който беше 
изоставен след войната на Русия в Украйна, тръбопроводът с капацитет от 55 милиарда кубични метра на година е вече 
"история" и няма да се завърне. 
 
√ Негативното въздействие на войната в Украйна върху германската икономика ще продължи с години 
Икономическото въздействие върху Германия от руската инвазия в Украйна ще продължи с години, заяви пред Ройтерс 
влиятелният икономист Марсел Фрацшер от Германския институт за икономически изследвания, добавяйки, че това може 
да коства 3% от растежа през настоящата година. 
Фрацшер, чийто институт съветва правителството на най-голямата европейска икономика относно макроикономическата 
политика, каза, че негативното въздействие на войната може да продължи до 2025 г., когато Германия очаква да се 
освободи изцяло от руската газова зависимост. 
Германия, която в продължение на десетилетия просперира благодарение и на надеждните потоци от евтин руски газ, 
започна бързо да се преориентира след избухването на войната в края на февруари. 
"Войната в Украйна нанесе огромни щети на германската икономика“, каза Фрацшер, добавяйки, че вероятно от 
прогнозирания в началото на годината икономически растеж от 4,5% ще остане едва 1,5 на сто. 
Въздействието върху инфлацията чрез високите цени на енергията също ще се запази за подобен период (до 2025 г.), 
въпреки че той отхвърли предположенията, че има причина за ограничаване на растежа на заплащането на труда. 
"Профсъюзите не са толкова силни, колкото бяха през 70-те години на миналия век“, каза той, отбелязвайки, че 
тазгодишният прогнозен ръст на заплатите от 4,5% е доста под инфлацията от около 8 на сто. "Дори през следващите 
години не виждам признаци да изпадаме в инфлационна спирала заради заплатите". 
 
√ Спад на украинския ключов селскостопански експорт с близо 50% от началото на руската инвазия 
Износът на ключови украински селскостопански стоки е намалял почти наполовина от началото на руската инвазия в 
нейната съседка в сравнение със същия период на 2021 г., показват данни на министерството на земеделието на Украйна, 
цитирани от Ройтерс. 
Русия започна военната си офанзива в Украйна на 24-ти февруари и в резултат на боевете украинските морски пристанища 
бяха блокирани, оставяйки огромно количество реколта неожъната или унищожена. 
Износът на селскостопански продукти между 24-ти февруари и 15-и август тази година е спаднал до 10 милиона тона от 
около 19,5 млн. тона през същия период на миналата година, показват данните на украинското министерство. Прогнозите 
са, че зърнената реколта в Украйна през 2022 г. ще спадне до около 50 млн. тона от рекордните 86 млн. тона през 2021 г. 
В периода от 24-ти февруари до 15-и август тази година Украйна е изнесла 3,8 млн. тона царевица, 1,4 млн. тона 
слънчогледово семе, или почти 1 милион тона слънчогледово олио и около 640 000 тона пшеница, показват данните на 
министерството. 
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Страната, чието производство на храни, според украинските власти, е в състояние да изхрани до 400 милиона души по 
света, също така е изнасяла по-малко ечемик, соеви зърна и олио, слънчогледов и соев шрот. 
В края на юли бяха деблокирани три украински черноморски пристанища по силата на споразумение между Москва и 
Киев, сключена с посредничеството на ООН и Турция. Но дори и с отворените пристанища украинският селскостопански 
износ е значително по-нисък, отколкото преди конфликта, когато Украйна изнасяше на месец до 6 милиона тона зърно. 
Миналата седмица министерството на земеделието каза, че износът на зърно от Украйна през сезон 2022/23 г. до 19-и 
август е намалял с 51,6% спрямо година по-рано до 2,99 милиона тона. 
Износът на зърно за сезон 2021/22 г., който приключи на 30 юни тази календарна година, нарасна с 8,5% до 48,5 млн. тона, 
но благодарение на големия обем доставки преди нахлуването на Русия в Украйна. 
 
√ Украйна изнася почти толкова зърно, колкото преди руската инвазия 
Украйна вече изнася почти толкова зърно, колкото преди руската инвазия, съобщава Франс прес като се позовава на 
представител на Държавния департамент на САЩ. 
Преди руската инвазия на 24 февруари Украйна изнасяше по около 5 милиона тона на месец. Избухването на войната 
доведе до спиране на износа на селскостопански продукти и породи опасения от световна продоволствена криза. 
След подписването на 22 юли на споразумение между Киев и Москва под егидата на ООН и Турция, около 33 кораба, 
натоварени със зърно, отплаваха от украинските пристанища на Черно море с общо около 720 000 тона на борда. Друга 
инициатива, под егидата на ЕС, позволи транспортирането с товарни влакове на около 3 милиона тона зърно, уточняват от 
Държавния департамент на САЩ. 
Информацията е на БТА. 
 
√ Украинците отбелязват 31 години независимост на 6-ия месец от руската инвазия 
Зеленски: Изключено е "замразяване" на бойните действия на сегашните фронтови линии 
Днес се навършват шест месеца от началото на руска инвазия в Украйна. Украинците отбелязват също и 31 години 
независимост. В столица Киев бяха забранени публичните тържества от съображения за сигурност. 
Президентът Володимир Зеленски заяви, че "замразяване" на бойните действия на сегашните фронтови линии е 
изключено. Той подчерта, че страната му ще отвоюва Крим от Русия, когато реши и без да се консултира с когото и да е. 
Украинският президент Володимир Зеленски изказа благодарност на всички, които оказват подкрепа на страната му. 
Никой нашественик не се чувства в безопасност на наша земя, каза той и добави, че украинците не просто вярват, а виждат, 
че държавата им има перспектива. 
"Днес е важен ден за Украйна. Ден, който показва колко силна е станала нашата държава. Правим всичко възможно силата, 
способностите и свободата на Украйна да продължат да се увеличават. Днес празнуваме деня на нашето знаме и то в 
момент, когато се борим срещу най-страшната заплаха за нашата държавност. В същото време успяхме да постигнем най-
голямото национално единство. Ние устояваме, защото се обединихме и обединихме света около истинските ценности." 
Редица държави продължават да изпращат помощ на страната. Съединените щати ще обявят нов пакет военна помощ в 
размер на 3 милиарда долара. Германия също се готви да достави оръжия за над 500 милиона евро на страната, за да 
може тя да се защитава от руското нашествие, заяви канцлерът Олаф Шолц. 
"Международната общност никога няма да приеме незаконното, империалистическо анексиране на украинска територия 
от Русия", заяви Шолц пред участниците на форума, наречен "Кримска платформа". 
Върховният представител на ЕС по външните работи и сигурността Жозеп Борел подчерта, че единството на страните 
членки трябва да бъде поддържано всеки ден, тъй като руският президент Владимир Путин разчита на нежеланието на 
европейците да понесат последствията от войната, започната от Русия в Украйна. 
Техните интереси трябва да водят до общи решения, каза Борел и посочи за пример приемането на шестия пакет от 
санкции, които налагат ембарго върху по-голямата част от руския петрол. 
На среща в Прага следващата седмица ще бъде обсъдено изпращането на тренировъчна мисия за обучение на украински 
войски, както и забраната за издаване на туристически визи на руснаци. 
 
√ Свиването на бизнес активност в САЩ се задълбочи през август 
Бизнес активността в САЩ се сви през август за втори по-пореден месец, достигайки 27-месечно дъно, тъй като 
влошаването на активността в сферата на услугите се задълбочи доста рязко при по-умерено забавяне на растежа в 
промишлеността, показват предварителни данни от ежемесечното проучване на S&P Globul. 
Общият PMI индекс, включващ промишлеността и сферата на услугите, се понижи през август до 45,0 пункта от 47,7 пункта 
през юли, задържайки за втори пореден месец по важното ниво от 50 пункта и достигайки най-ниско ниво от май 2020 г., 
когато коронавирусната пандемия и свързаните с нея ограничителни мерки бяха засегнали най-тежко икономиката по 
целия свят. Промишленият PMI индекс се понижи от 52,2 пункта през юли до 51,3 пункта през август и въпреки, че индексът 
се задържана над нивото от 50 пункта, той достигна най-ниски ниво от юли 2020 г. 
PMI индексът в сферата на услугите обаче се срина изненадващо рязко до 44,1 пункта от 47,3 пункта през юли, 
отбелязвайки най-ниско ниво от май 2020 г., тъй като политиката на Фед на повишаване на лихвите и все още много 
високата инфлация ограничи потребителските разходи. 
 
√ Очаква се РСМ да обяви кризисно състояние в енергетиката 
Очаква се утре правителството на Северна Македония да обяви кризисно състояние за електроенергията и топлинната 
енергия. 
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Решението трябва да влезе в сила от 1 септември и беше обявено от министъра на икономиката Крешник Бектеши по 
време на пресконференция с директора на компанията "Електроцентрали на Северна Македония". 
Правителството обаче уверява, че през предстоящия зимен период няма да има ограничения на тока при спазване на 
мерките за икономии в навечерието на зимата. 
"Няма да има ограничения на електроенергията, нито се очакват, ако всичко върви според плана на ЕСМ", каза Бектеши 
на пресконференцията с директора на ЕСМ, на която представи мерките за икономии на правителството в навечерието на 
зимата, предаде БТА. 
Гърция вече обяви, че отпуска милиард и 900 милиона евро за компенсации на потребителите заради високата цена на 
тока. Според министерството на околната среда и енергетиката субсидиите покриват 94% от поскъпването на 
електроенергията. 
 
Сега 
 
√ Данъчни под прикритие установиха нарушения с отстъпката за бензин 
В 60 бензиностанции са засечени 6 злоупотреби, обяви НАП 
Проверка на НАП по бензиностанциите установи нарушения при държавната компенсация от 25 стотинки за литър гориво, 
съобщи приходната агенция. От 19 до 21 август са проверени над 60 бензиностанции в цялата страна.  
Фискалните контрольори разкрили общо 6 нарушения в проверявани обекти, като използвали и метода на скритото 
наблюдение. В три от бензиностанциите проверяващите установили разминаване между наличностите в касата и сумите, 
посочени в дневните финансови отчети. 
Инспектори под прикритие наблюдавали 30 минути бургаска бензиностанция, като в този период били заредени общо 5 
автомобила. По-късно, при явната проверка на дневните отчети, отразените отстъпки и номерата на превозните средства, 
данъчните открили, че е вписана отстъпка от 25 ст. за зареждане на кола, която не е преминала през бензиностанцията за 
времето на скритото наблюдение. 
В друг обект в района на Бургас пък бил вписан нереален номер на автомобил, чийто собственик е ползвал компенсацията. 
При проверка във Варна инспекторите се натъкнали на нерегистрирана незаконна бензиностанция. 
За всички нарушения са съставени актове, като проверките на служителите от "Фискален контрол" продължават съвместно 
с Агенция "Митници", посочват от НАП. 
 
√ Задължителните маски в градския транспорт отпадат от четвъртък 
"Вече управляваме пандемията", обяви проф. Аргирова 
Носенето на маски в градския транспорт отпада в цялата страна. Те остават задължителни само за здравните заведения, 
аптеките, оптиките и домовете за възрастни хора. Това съобщи проф. Радка Аргирова на седмичния брифинг за 
предстоящите мерки в страната. 
Отпадането на маските ще бъде записано в заповед, която ще влезе в сила в четвъртък. 
"В страната има видимо намаляване на броя на новозаразените лица. Имаме средно по 1000 дневно такива случаи. В 
интензивните отделения са под 50 човека, държи се тази цифра. В резултат на това може да кажем, че вече управляваме 
епидемията. Т.е. можем ние да кажем какви да са мерките, а не вирусът да ни ги налага. Това е много ободряващо", 
коментира тя. 
"Следим динамично всяка седмица данните и реагираме своевременно. На практика вече преминаваме към ендемичния 
период на вируса, той постепенно ще се приравнява към другите респираторни заболявания като грипа - това ще го 
видим към началото на учебната година", коментира още Аргирова. 
 
√ Кризата стопи почти 900 млн. лв. от спестеното за втора пенсия 
Средната сума в партидите падна на 5443 лв. 
С близо 897 млн. лв. са намалели за половин година нетните активи на универсалните пенсионни фондове, в които са 
спестяванията на родените след 1959 г. за втора пенсия. В момента пенсионните дружества управляват 15,846 млрд. лв. 
във втория стълб, докато през декември активите бяха 16,743 млрд. лв., показва последната осигурителна статистика на 
Комисията за финансов надзор за полугодието на 2022 г. 
Нетните активи се топят въпреки ежемесечните постъпления от осигурителните вноски на 3,9 млн. българи, осигурени за 
втора пенсия. Брутните постъпления от вноски за първото полугодие на 2022 г. са 931,283 млн. лв., но въпреки тях заради 
отрицателната доходност нетните активи се връщат на нивата от юни-юли 2021 г. В тези суми не се отчитат средствата, 
които фондовете отделят за плащане на наследници и хора, придобили право на пенсия, както и спестяванията, 
прехвърлени в НОИ. Те не отразяват и натрупаната междувременно инфлация. 
Сривът в активите се вижда и в натрупаните средства в индивидуалните партиди. В края на юни 2022 г. средната сума в 
партидите, в които е направена поне една вноска за последните 12 месеца  (т.е. това са актуално действащи партиди), е 
5443,45 лв. - с 362,22 лв. по-малко отколкото е била в края на декември 2021 г. (5805,67 лв.) въпреки междувременно 
внесените осигуровки. Всеки осигурен е внасял средно 82,64 лв. месечно за втора пенсия, показват данните за първите 
шест месеца на годината. За сравнение пред 2021 г. средната месечна вноска е била 71,95 лв. Усреднените данни се 
посочват официално в статистиката на КФН, но винаги с предупреждението, че обстоятелствата при всеки осигурен са 
строго индивидуални - партидата зависи от периода на осигуряване, размера на осигурителния доход, пенсионния фонд 
и пр. 
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По закон вложеното от осигурените в универсалните фондове е гарантирано. Ако към момента на пенсионирането в 
индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените осигурителни вноски за лицето, то 
партидата ще бъде допълвана до този размер. Т.е. независимо от колебанията на пазара и резултата от инвестирането на 
средствата, човек ще получи при пенсиониране най-малко това, което е внесъл през годините. 
"Такива кризи сме имали и преди, но особеното сега е, че се събират доста негативни фактори", коментира наскоро 
пред Дарик радио(link is external) Даниела Петкова от УС на Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества у нас. 
Тази многофакторна криза засяга всички инструменти, в които на фондовете е разрешено да инвестират - и акции, и 
облигации, отбеляза тя. Петкова обаче успокои, че това е просто моментна оценка и отрицателната доходност все още не 
е загуба. "Загуби и печалби от инвестиции се реализират тогава, когато имаме сделки", обясни тя. 
ИЗПЛАЩАНЕ 
Едва 723 българи получават някакъв вид пожизнена пенсия от втория стълб, показват данните в края на юни. За шест 
месеца новите пенсионери с пожизнена пенсия са 454, а това би следвало да е основната цел на допълнителното 
задължително пенсионно осигуряване. От трите вида най-популярна е пенсията, която е комбинирана с период на 
разсрочено плащане (до определена възраст) и може да се наследява - получава се от 590 души. Най-малък интерес има 
класическата пожизнена пенсия без допълнителни условия - едва 16 души я получават. При нея няма наследяване. Има и 
пенсия с гарантиран период на изплащане - получават я 117 души. При нея също има наследяване, ако получаващият я 
почине в рамките на този период (между 2 и 10 г.). 
Средните размери на тези три вида пенсии обясняват избора на хората. Месечното плащане при пожизнената пенсия с 
разсрочено плащане е най-високо - 231,67 лв. Другите два вида са близки по размер - 70,37 лв. за класическата пожизнена 
пенсия и 63,62 лв. за пенсията с гарантиран период на изплащане. 
Доста по-бързо се развива фазата на изплащане при втория пенсионен продукт - разсрочено плащане. Повечето от 
пенсионерите с втора пенсия отговорят именно на условията за него - техните спестявания не стигат за пожизнена пенсия, 
но са повече от три минимални пенсии (за наблюдавания период минималната пенсия се променяше, като от 1 юли е 467 
лв.). Тук партидата трябва да позволява месечно плащане за избрания период, което да е между 15 и 100% от минималната 
пенсия. 
За шест месеца разсрочено плащане са поискали 4352 души, като с тях общо получаващите такива суми от специално 
създадените за целта фондове за разсрочено плащане са 5936 към края на юни. Най-предпочитаният срок на разсрочване 
е до 1 година - 3309 души са го пожелали. 2434 души получават разсрочено плащане за 1 до 3 г., а само 193 пенсионери са 
пожелали по-дълъг период на изплащане. Средният размер на месечното плащане тук е 314,87 лв. 
Както многократно е ставало въпрос, изборът на пенсионен продукт зависи в почти пълна степен от размера на 
натрупванията в индивидуалната партида, като всеки вид плащане е обвързан с минимална месечна сума, под която не 
бива да се слиза. Отпреди настъпването на фазата на изплащане бе ясно, че за повечето от първите пенсионери на 
реформата спестяванията няма да стигат за пожизнен продукт. Партидите, които са по-малки от три минимални пенсии, се 
изплащат като еднократна сума. 
Първите месеци на фазата на изплащане - тя настъпи преди година за жените, родени през януари 1960 г., показа, че 
придобилите право на втора пенсия не бързат да се възползват от него, а когато решат да ползват спестяванията си, 
предпочитат да получат парите си максимално бързо. За все още малкото пенсионери с втора пенсия вероятно роля играе 
и непознаването на условията за получаването й - тя зависи само от възрастта за трета категория труд за разлика от 
държавната, при която са необходими и определени години стаж. 
 
√ Над 331 000 млади българи нито работят, нито учат 
Повече от половината не са в групата на бедните, показва изследване на ИПИ 
Над 331 000 млади хора в България на възраст 15-34 г. нито работят, нито учат. През 2020 г. делът им надвишава 18% от 
населението в тази възрастова група, което значително надхвърля средните за ЕС 14%. По този показател България е 
четвърта в съюза - след Румъния, Гърция и Италия. Изненадващо, над 50% от неактивните не са в групата на бедните. 
Очаквано, делът им е голям сред ромите, а географски превес имат Северозападна България (въпреки застаряващото 
население) и Южна България. 
Това показва изследване на Института за пазарна икономика, представено наскоро. То идва в контекста на друго 
изследване - на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което бе огласено през март и което показа, 
че около 900 000 българи нито учат, нито работят. 
182 858 неактивни млади хора не попадат в групата на бедните. 148 429 обаче живеят под линията на бедност. Това 
отразява ключовата роля на семейството – за по-големият дял от тези неактивни, но небедни младежи източникът на 
доходи са именно работещи родители или съпрузи, отбелязват от ИПИ. 
Измеренията на бедността на неактивните младежи е от значение най-вече за тяхната способност да се върнат към 
образование и заетост – и двете изискват възможност за инвестиране на средства, което често не е във възможностите на 
бедните домакинства, коментират анализаторите. Докато при бедните обаче нуждата от подкрепа, включително и 
финансова е ключова за активирането им, то за небедните пречките очевидно са различни - семейни грижи, алтернативен 
източник на доходи и др., смятат те. Затова и мерките към тях не биха имали успех, ако не отчитат тези особености. 
Както може да се очаква, образованието е ключов фактор за изпадане от пазара на труда. Сред неактивните във 
възрастовата група 15-34 години преобладават тези, които са успели да завършат седми клас, но не и целият цикъл на 
училищно образование – с такава най-висока завършена степен са 103 хиляди души, или приблизително 1/3 от всички. 
Сред неактивните със средно образование преобладават възпитаниците на професионални гимназии - знак, че немалка 

https://www.facebook.com/darikbg/videos/400188848813000
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част от професионалното образование в страната не отговаря на потребностите на пазара на труда, а същевременно не 
дава достатъчно добра подготовка за продължаване на обучението във висше училище, коментират от ИПИ. 
Повод за притеснение е и големият брой на висшистите в групата на неактивните – почти 50 хиляди души, което 
насочва и към разминаване на структурата на висшето образование и потребностите на пазара на труда, проявяващо се в 
свръхпредлагане на определени специалности, за които няма голямо търсене, смятат анализаторите. Разбира се, 
обяснението за част от неактивните хора с висше образование може да се търси и в домакински труд и отглеждане на 
деца, добавят те. 
Докато при работещите и/или учещите младежи етническата структура до голяма степен повтаря тази на населението като 
цяло, то сред неактивните младежи ромите са свръх представени, отбелязват от ИПИ. Затова, според експертите, свиването 
на дела на неактивните младежи в България е неразривно свързано с интеграцията на ромите, и в частност със 
задържането им в системата на образование за максимално дълго време, както и с придобиването на квалификация, която 
да позволи активното им участие на пазара на труда.  
КЪДЕ СМЕ НИЕ 
През 2020 г. делът на младежите, които нито учат, нито работят в България надвишава 18% от населението на възраст 
между 15 и 34 години – значително над средните за ЕС 14%, а по-висок е той единствено в Румъния, Гърция и Италия. С 
други думи, българският пазар на труда е сред най-недостъпните за младежи в целия ЕС, а обхватът на системите на 
гимназиално и висше образование – сред най-ниските, отбелязват анализаторите на ИПИ. 
България е сред икономиките, при които се наблюдават най-бързи подобрения – с 3,1 процентни пункта в рамките на 
година, в резултат на бързото възстановяване на заетостта и спад на безработицата след премахването на най-силните 
мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19. Значително подобрение има и в сравнение с положението 
преди десет години, когато сме били на първо място по неактивни млади хора в ЕС - дял над 25%. 
 
√ Професор сезира прокуратурата за заплатите във вузовете 
Решението за 1500 лв. възнаграждение за асистент не е минало през обществено обсъждане, казва проф. Веско Панов 
Бивш преподавател от ТУ-София е сезирал прокуратурата за заплатите в университетите. Проф. Веско Пaнов се обръща към 
главния прокурор Иван Гешев с молба да атакува пред Върховния административен съд като 
противозаконно постановлението за отпускане на допълнителните 20 млн. лв. за държавните висши училища, с което се 
определя и минимална заплата за асистент от 1500 лв. от догодина. 
Проф. Панов припомня, че на 1 август т.г. -  буквално в последния ден от "живота" на отиващото си правителство - с 
Постановление на Министерския съвет (ПМС) 235 кабинетът "Петков" е одобрил отпускането на 
така чаканите допълнителни 20 млн. лв. за държавните вузове. 
В заключителните разпоредби на това постановление обаче е включен параграф 1, предвиждащ промяна на друго 
постановление - ПМС 371 от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в 
държавните висши училища. Промяната е една - с нея се определя, че от 1 юли 2022 г. минималната заплата на асистентите 
във вузовете става 1500 лв. при 8 часа работен ден и 5-дневна работна седмица. 
"По този начин с едно ПМС, което се приема по специален ред и има за предмет единствено разпределение на предвидени 
в Закона за бюджета средства, се променя друго - ПМС 371 на МС за минималната заплата за най-ниската академична 
длъжност и то с обратна сила - считано от 1 юли 2022 г.  Това е незаконосъобразно и юридически порочно!", пише проф. 
Панов. 
По думите му постановлението за асистентската заплата е отделен подзаконов нормативен акт и актът за неговата промяна 
следва да бъде приет след задължителна обществена консултация, както изисква законът за нормативните актове. "В 
случая такава консултация въобще не е провеждана! По този начин задължителната законова процедура е заобиколена, 
което опорочава този текст на ПМС №235 от 01.08.2022 г.", казва Панов и моли Гешев да атакува законосъобразността на 
първото постановление от 1 август. 
Професорът припомня и позицията на Съвета на ректорите, които също изразиха опасения, че решението за 1500 лв. 
минимална заплата за асистент ще постави финансовото оцеляване на огромен брой висши училища на изпитание, а някои 
могат да бъдат докарани до фалит. Както "Сега" писа, ректорите се обявиха против това решение на отиващото си 
правителство, което според тях ги поставя пред свършен факт. Според тях 20-те млн. лв. няма да стигнат за увеличение на 
всички заплати на доценти и професори, които ще "повлече" след себе си скокът на асистентската заплата, още повече, че 
няма яснота дали повишението ще бъде обезпечено и в бюджета за 2023 г. По тази причина те искат парите за 
увеличението да не се включват в основните заплати на преподавателите, а да се дадат като ДМС (бонуси). 
Към момента не е ясно как ще се разпределят средствата, тъй като ректори казват, че няма да могат да изпълнят решението 
на МС и да увеличат до 1500 минималната заплата за асистент. Някои вузове дори още не са достигнали заложените 1300 
лв. минимална асистентска заплата, договорени още през 2020 г. в Споразумение между синдикатите и Съвета на 
ректорите.  
Предистория 
Вузовете трябваше да получат 20-те си млн. лв. още на 1 април, но заради първоначалното условие да приемат нова 
методика за атестация, което те отхвърлиха, парите така и не стигнаха до тях. С актуализацията на бюджета от 1 юли това 
условие бе премахнато, а преди това бе атакувано и от главния прокурор, към който проф. Панов също се бе обърнал по 
казуса. Гешев сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текста от закона за 
държавния бюджет, с който се въвеждаше условието за приемане на новата атестация. Дотам обаче не се стигна, защото 
депутатите поправиха гафа си с актуализацията на бюджета. 
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√ Предизборно София обяви мегатърг за ремонт на улици и тротоари 
"Спаси София" призова за спиране на процедурата заради неспособността на общината да строи качествено  
13 години след началото на управлението на кмета на София Йорданка Фандъкова и няколко години след анонса й 
„Влизаме в кварталите“ Столична община (link is external)обяви търг за колосалните 200,2 млн. лв. без ДДС(link is external), 
които ще се похарчат за текущи ремонти и рехабилитация на улици, тротоари и на пътни съоръжения в целия 
град. Обществената поръчка се обявява сега, но с темповете, с които администрацията в столицата работи, строителните 
работи най-вероятно ще стартират около следващите кметски избори, които са през есента на 2023 г. Договорите с 
избраните изпълнители ще са с продължителност 4 години, личи от конкурсните книжа. При предишния конкурс за 
поддръжката на пътната инфраструктура в града, обявен през 2018 г., прогнозната стойност на същите дейности бе 117 
млн. лв., или с над 80 млн. лв. по-малко.  
Новият търг е разделен на седем обособени позиции. Първата е за районите “Витоша“, „Лозенец“ и „Триадица“, в които 
предстои да се избере фирма, която да ремонтира пътната инфраструктура. Втората позиция е за районите “Банкя“, 
„Красна поляна“, „Красно село“ и „Овча купел“. В обособена позиция № 3 влизат ремонтът и поддръжката на  улиците, 
тротоарите, мостовете, подлезите и др. във „Връбница“, „Възраждане“, „Илинден“ и „Люлин“. Обособена позиция № 4 е 
за четвърта зона - „Надежда“, „Нови Искър“ и „Сердика“. Следващата зона, за която се търси строителна фирма, е пета, 
обхващаща „Кремиковци“, „Оборище“ и „Подуяне“. Обособена позиция 6 е за шеста зона, включваща районите “Изгрев“, 
„Искър“, „Слатина“ и „Средец“. Накрая идва Зона 7, в която са останалите три района на София - „Младост“, „Панчарево“, 
„Студентски“.  До 30 септември ще се приемат документи на фирми, които искат да кандидатстват за някоя от обособени 
позиции. Оферти могат да се подават само за по една от тях. 
През пролетта на т.г. с голямо мнозинство Столичният общински съвет гласува кметството да похарчи почти 120 млн. лв. 
(60 милиона евро) за изграждане на нови и ремонт на съществуващи тротоари във всичките 24 района на града. Решението 
бе за взимане на заем на стойност 50 млн. лв. от Европейската инвестиционна банка. Останалите 10 млн. евро ще дойдат 
от бъдещите бюджети на общината. Предложението на двама от заместник-кметовете на София – по общественото 
строителство инж. Ангел Джоргов и по финансите Дончо Барбалов, бе подкрепено както от коалицията ГЕРБ-СДС, така и от 
опозиционната „Демократична България“. Първоначално от БСП не бяха съгласни, но в крайна сметка те също гласуваха 
„за“. Това се случи, след като вносителите се съгласиха да увеличат от 20% до "не по-малко от 30%" парите за изграждане 
и ремонт на тротоари, които ще отидат на пряко подчинение на районните кметове. Освен това и останалите средства, 
които ще се възлагат с конкурси на голямата община, също трябва да бъдат съгласувани с кметовете по места, реши 
СОС. Парламентът на София реши още на всеки три месеца кметът Фандъкова да предоставя отчет за изпълнението на 
програмата.  
Представителят на гражданската организация „Спаси София“ Борис Бонев единствен гласува против взимането на 
заема. Днес от "Спаси София" призоваха търгът за 200 млн. лв. да бъде прекратен и да се удължат с 1 година договорите 
на фирмите, които в момента поддържат уличната мрежа. "Срещу рекордната сума ще получим некачествени ремонти без 
проект и с 4 пъти по-къса гаранция. Срокът на обществената поръчка също не е случаен - през следващите 4 години 
подобряването на средата ще зависи от фирми, избрани от ГЕРБ. Това е вече позната тактика - в края на мандата да се 
раздават стотици милиони в дългосрочни договори. Така беше с уличното осветление, така беше и с 
боклука!  Управляващите в София са доказали, че не могат да ремонтират качествено и в удобство на гражданите. 
Настояваме обявената обществена поръчка незабавно да бъде прекратена, а сегашните договори да се удължат с 1 година. 
Дългосрочна поръчка за обновяване на градската среда трябва да бъде направена от бъдещото мнозинство в общината!", 
коментираха от гражданската организация.  
 
√ Украйна потопи руския оръжеен бизнес 
Кремъл не може да реализира планирания експорт заради проблемите на фронта 
Русия не може да реализира планираните продажби на оръжие в Африка, тъй като почти цялата произведена продукция 
отива за задоволяване на нуждите на фронта в Украйна. Това ще отвори пътя за увеличаване на доставките от Китай и САЩ, 
съобщиха американски медии. 
Според данните на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, на Русия се падат около 1/5 от световните 
продажби на оръжие и половината от износа на оръжие в Африка, основно в Алжир, Египет, Судан и Ангола. 
„Очакваме, че те ще имат сериозен проблем с доставката на оръжие заради скоростта, с която губят въоръжение в 
Украйна“, казва високопоставен служител на американското разузнаване, цитиран от Foreign Policy. 
Русия все още има стотици военни инструктори в Африка, които осигуряват поддръжката на хеликоптери и друго 
оборудване. Тя не смята да се отказва от опитите си да експлоатира природните ресурси на континента, включително 
петрол и природен газ в Либия и злато от Судан. 
Санкциите също се отразяват върху отбранителната промишленост на Русия, която има проблеми в осигуряването на 
сложни части, като системи за насочване и микрочипове, използвани в прецизно управляеми боеприпаси. „Това, което 
виждаме, е значително предизвикателство за Русия по отношение на продажбите на оръжия поради всички икономически 
ефекти, които изпитват от решението си да продължат войната в Украйна“, каза през май Катлийн Хикс от Пентагона. 
Проблемите засягат производството на модерни изтребители, военноморски платформи и космически апарати. Русия е 
възпрепятствана в усилията си да продължи и с програмата за пето поколение изтребители Сухой Су-57. 
Русия зависи от износа и за да поддържа производствените си линии и за да покрива разходите за научноизследователска 
и развойна дейност за изграждане на нови системи. "При разработването на изтребителя Су-75 Checkmate - възможна по-
евтина алтернатива на произведения в САЩ F-35 - Русия се опитва да си осигури голям клиент като Обединените арабски 
емирства или Алжир, за да намали разходите преди да започне производство", каза Джон Парачини, старши изследовател 

https://app.eop.bg/today/207358
https://app.eop.bg/today/207358
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в Rand Corp. „Те наистина не могат да си позволят да произвеждат по-малко бройки заради цената, която трябва да платят 
за труд и материали. И се нуждаят от експортни продажби, за да намалят разходите за доставяне на оръжие за собствената 
си армия“, добавя той. 
Русия, разбира се, не е съгласна с оценките на Запада. Шефът на "Ростех" Сергей Чемезов обяви, че само тази година 
компанията е сключила договори на обща стойност един трилион рубли, а общият обем на поръчките достига три трилиона 
рубли. "Специалната военна операция не влияе на доставките на оръжие", отсече той. 
Официалните съобщения от различни държави обаче го опровергават. 
През юни правителството на Филипините се отказа от покупката на 16 руски военно-транспортни вертолета Ми-17. 
Сделката е за около 228 млн. долара, като беше внесен и аванс. Бившият министър на отбраната Делфин Лорензана каза, 
че причината за отказа са санкциите заради войната в Украйна. На 15 август Reuters съобщи, че руските вертолети може би 
ще бъдат заменени от американски. 
През април от покупка на Ми-17 се отказа и Индия, която трябваше да получи 48 вертолета. 
Самата Русия преустанови за неопределено време доставката на два вертолета Ка-32 в Сербия. Причината са западните 
санкции и дефицитът на техника заради войната в Украйна. В края на юли сръбският президент Александър Вучич каза, че 
страната продължава да чака вертолетите, които отдавна е платила, и изрази опасение дали сделката ще се реализира 
заради санкциите. 
Алжил е бил уведомен, че ще се забавят доставките на военна техника, включително и на самолети-амфибии. 
През юли Русия предложи на Мианмар да се анулира договора за доставка на безпилотни самолети "Орлан-10" и да плати 
компенсация за това. Тя иска и да се отложи доставката на четири изтребителя Су-30СМЕ, два зенитно-ракетникомплекса 
"Панцир-С1" и радиолокаторни системи. 
Виетнам също се опасява, че ще се забавят доставките на артилерийски системи и противотанкови ракетни комплекси, 
пише The Times. 
В същото време в Киев беше организирана изложба на унищожена на фронта руска техника и въоръжение. 
 
√ Росатом плаши Финландия с "прецедента АЕЦ Белене" 
Руската компания е завела 6 дела за 3 млрд. долара заради прекратения проект "Xaнxиĸиви-1" 
Pycĸaтa дъpжaвнaтa ĸopпopaция "Pocaтoм" e зaвeлa шecт дeлa за 3 млpд. дoлapa заради пpeĸpaтявaнeтo нa дoгoвopa зa 
изгpaждaнe нa AEЦ "Xaнxиĸиви-1" във Финлaндия, съобщи "Интерфакс". Шефът на "Росатом" Алексей Лихачов обясни, че 
вече е имало подобни съдебни спорове за АЕЦ "Белене" и българската страна е трябвало да плати 600 млн. евро.  
Финландия реши да се откаже от мащабния ядрения проект, след като в началото на годината "Росатом" предупреди за 
възможни забавяния. На фона на агресията на Русия в Украйна, санкциите и неясното бъдеще на отношенията между 
страните от ЕС и Русия е очевидно, че инвестицията в ядрени мощности по руски технологии крие рискове. От компанията 
инвеститор Fеnnоvоіmа са преценили, че тъй като строителството AEЦ "Xaнxиĸиви-1" вече е забавено и може да бъде 
отложено с години, най-добре е договорът с "Росатом" да бъде прекратен. Заедно с това финландската фирма 
започна дело срещу руската корпорация в международен арбитраж. Oбщaтa cyмa нa иcĸoвeтe на Fеnnоvоіmа cpeщy 
"Pocaтoм" e зa oĸoлo 2 млрд. eвpo, oт ĸoитo 800 милиoнa ca aвaнcoвo плaщaнe, 
А ето че сега идва новината, че Москва е завела обратни искове. "Ситyaциятa e cпopнa oт пpaвнa глeднa тoчĸa. Очаквам да 
възcтaнoвим нaпълнo paзxoдитe пo пpoeĸтa зa AEЦ "Xaнxиĸиви", дoгoвopът зa ĸoйтo бeшe пpeĸpaтeн oт финлaндcĸaтa 
cтpaнa", заяви гeнepaлният диpeĸтop нa pycĸaтa ĸopпopaция Aлeĸceй Лиxaчoв, като изтъкна: "Имa пpeцeдeнт - бългapcĸият 
пpoeĸт "Бeлeнe" , зa чиeтo cпиpaнe пoлyчиxмe нaд 600 милиoнa eвpo c peшeниe нa мeждyнaрoдния apбитpaж".  
Още съдебни спорове  
"Росатом" има неприятности с проектите си за ядрени мощности не само във Финландия, но и в Турция, където е в процес 
на изграждане първата за страната АЕЦ - "Аккую". 
Турски подизпълнител заплашва със съдебни действия "Росатом“, след като е бил заменен с друга компания, 
съобщи "Дейли сабах". 
"Аккую Нюклеер“, турското подразделение на "Росатом“, което изгражда четири реактора на брега на Средиземно море, 
обяви в събота, че прекратява договора си с турската фирма "И Дже Ичташ“ и че е подписала договор с "ТСМ Енержи“. 
Според турския търговски регистър базираната в Мерсин "ТСМ Енержи“ е собственост на три компании със седалище в 
Русия. 
В понеделник "И Дже Ичташ“ определи решението като незаконно и обвини "Росатом“, че се опитва „да ограничи турското 
корпоративно присъствие“ в проекта за АЕЦ "Аккую“. Турската фирма обяви, че ще се обърне към арбитражния съд в 
Лондон и към турския съд.  
От "И Дже Ичташ“ посочват, че „ТСМ Енержи“ е ООД, което няма капацитет да довърши обекта, а съдебните спорове 
допълнително ще забавят изграждането на ядрената централа.  
Според "Росатом“ обаче замяната на подизпълнителите няма да доведе до закъснения. 
Турското правителство планираше да въведе в експлоатация първия реактор на АЕЦ "Аккую“ в средата на 2023 г., когато 
се отбелязват 100 години от провъзгласяването на Република Турция. 
Останалите три реактора трябва да започнат работа до края на 2026 г. – по един всяка година, с което общата инсталирана 
мощност на централата ще достигне до 4800 мегавата. След завършването си тя трябва да покрива до 10% от вътрешното 
потребление на електроенергия. 
 
√ Учредяването на всяко търговско дружество може да бъде оспорено 
Има ли начин да се оспори съществуването на едно вече учредено търговско дружество? 
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Търговският закон (ТЗ) определя общи положения и правила, на които се подчиняват всички търговски дружества, 
независимо дали са ООД, акционерни, командитни, събирателни. Сред тях са например, че търговското дружество е 
обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства, че в някои случаи може да са и 
само от едно лице – например еднолично ООД или пък еднолично АД. Общо е и правилото, че търговските дружества са 
юридически лица.  
Сред другите общи положения са и тези, че дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в търговския 
регистър, както и че заявлението за вписване се извършва от избрания управителен орган. 
ТЗ предвижда и отговорност за действията на дружеството до вписването. Изрично е записано, че действията на 
учредителите, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за 
лицата, които са ги извършили. При извършването на сделките задължително се указва, че дружеството е в процес на 
учредяване, а лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато пък сделката е извършена 
от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото 
дружество. 
И тук се стига до недействителността на учреденото търговско дружество. ТЗ определя, че учредяването на дружеството е 
недействително само когато е допуснато някое от изрично изброените в закона нарушения. Такова може да е, ако липсва 
учредителен договор или той не е съставен в предписаната от закона форма, ако не са спазени някои изисквания при 
учредяване на акционерно или командитно дружество. Нарушение е и ако "предметът на дейност на дружеството 
противоречи на закона или на добрите нрави", както и ако учредителният договор или уставът не съдържа фирмата, 
предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както и капитала, когато законът го изисква. Такива са и 
ако не е внесена предписаната от закона част от капитала и ако в учредяването на дружеството са участвали по-малко от 
предвидения в закона брой дееспособни лица. 
Ако някое от тези нарушения е налице, то всеки заинтересуван, както и прокурорът, може да поиска от окръжния съд по 
седалището на дружеството да обяви дружеството за недействително. Това обаче може да стане само в едногодишен срок 
след възникване на дружеството. После възможността за този иск отпада. 
Ако искането е заради добрите нрави, заради невнесена част от капитала, както и при проблеми с устава или учредителния 
акт, то съдът обявява дружеството за недействително, само ако нарушението не е вече отстранено или не бъде отстранено 
в подходящ срок, който съдът дава с определение. 
Ако все пак се стигне до решението на съда за обявяване на дружеството за недействително, то произвежда действие от 
влизането му в сила. От този момент дружеството се смята прекратено и съдът изпраща решението за вписване в 
търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от длъжностното лице по регистрацията към 
Агенцията по вписванията ликвидатор. 
Ако след това са извършени действия от името на обявеното за недействително дружество, то за поетите задължения 
учредителите отговарят солидарно и неограничено. 
 
3e-news.net 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 22 август нараства с 15.63% 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 0.08 на сто 
Производството на електроенергия остава  положително. На плюс е и потреблението. Продължават в същото време да се 
наблюдават темпове на свиване при почти всички показатели. В процентно отношение салдото (износ-внос) остава 
достатъчно високо. На плюс е и делът на базовите централи. Добри са данните за участието на възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават на 
минус, въпреки че резултатите са малко по-добри в сравнение с по-ранни отчетни периоди. Това става ясно от 
оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 
януари до 21 август (01.01.2022 г. – 21.08.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на месец януари до двадесет и втория ден на август се увеличава с 15.63 
% и достига за обем от 33 558 331 MWh (ръст от 15.98 % отчетен седмица по-рано за сравнявания период до 14 август). За 
сравнение, година по-рано през посоченото време производството на електроенергия е било от порядъка на 29 022 763 
MWh. 
Потреблението на електроенергия остава все още на плюс, но все по-видима е тенденция за промяна на резултатите в 
посока към понижение за съответните периоди на отчитане. Така за времето от началото на настоящата година до двадесет 
и втори август потреблението на електроенергия е в обем от 24 839 020 MWh, което е ръст с 0.08 % (плюс 0.16 % отчетени 
седмица по-рано, плюс 0.36 % - преди две седмици) спрямо аналогичния период на миналата година. Тогава 
потреблението на електроенергия е възлизало на 24 819 885 MWh. 
Салдото (износ-внос) отново запазва достатъчно висок дял и за сравнявания период - 01.01. – 22.08 расте със 107.46 % до 
обем от 8 719 311 MWh (плюс 111.66 % за отчетен период седмица по-рано, плюс 114.07 % преди две седмици). Година 
по-рано, салдото (износ-внос) е било от порядъка на 4 202 878 MWh. 
Участието на базовите централи остава високо и от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец август в 
сравнение със същите дни на миналата година се повишава с 22.74 % до обем от 28 231 128 MWh (плюс 23.49 % отчетени 
преди седмица). За сравнение, през миналата година делът на базовите централи е достигал до 23 000 304 MWh. 
Положителни са и резултатите за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в 
разпределителната мрежи. 
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Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания отчетен период на настоящата година расте с 23.38 % или до обем от 
порядъка на 1 033 928 MWh (плюс 23% отчетени седмица по-рано). Година по-рано делът на ВЕИ, според данните на 
системния оператор е възлизал на 837 975 MWh. По-добрите данни се дължат на увеличението на дела на вятърните (плюс 
14.70 %) и фотоволтаични (плюс 44.45 %) централи, така и на биомасата (плюс 0.67 %). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа от началото на годината към двадесет и втори август се покачва с 15.31 % до 
обем от 1 499 862 MWh (плюс 15.64 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 14 август). През аналогичния 
период на 2021 г. делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигал до обем от порядъка на 1 300 712 MWh. В частност, 
по-добрите данни през настоящия период се дължат на положителното участие на вятърните (плюс 18.30 %) и 
фотоволтаични (плюс 18.43 %) електроцентрали и въпреки биомасата (минус 19.41 %). 
Слабо подобрение на данните се наблюдава по отношение на участието на ВЕЦ и то за пореден отчетен период. Въпреки 
това все още остава на минус. Така за времето от началото януари към двадесет и втория ден на август делът на ВЕЦ 
намалява (минус) с 28.07 % до обем от 2 793 413 MWh (минус 28.29 % отчетени седмица по-рано). Според данните на 
системния оператор, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е достигало до обем от 3 883 772 
MWh. 
 
√ Въпреки спада със 7.4% до 1116.56 лв. за MWh, цената за базова енергия на БНЕБ с ден за доставка 24 август остава 
висока 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 1116.56 лв. за MWh с ден за доставка 24 август 2022 г. и обем от 80 686.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение със 7.4 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 1208.68 лв. за MWh, при количество от 41 709.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 977.30 MWh) е на цена от 1024.44 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 1137.9 лв. за MWh и количество от 2926.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 23 часа – 819.28 лв. за MWh (3375.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1507.71 лв. за 
MWh (при количество от 3271.9 MWh).Изключително висока и е постигнатата цена за 19 часа – 1408.43 лв. за MWh (обем 
от 3334.9 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 900.01 лв. за MWh при количество от 3283.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 1205.54 лв. (616.38 евро) за MWh за 23 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 24 август 2022 г. се понижава до 1116.56 лв. за MWh ( спад със 7.4 %) по данни на БНЕБ или 570.89 евро за MWh. 
За сравнение ценовите нива на останалите европейски електроенергийни борси (с изключение на Гърция и Полша) 
продължават да вървят нагоре и във Франция например достигат до 645.54 евро за MWh, в Унгария – 635.68 евро за MWh, 
а в Германия – 624.34 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 3 615.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 1221.46 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                    MW 
АЕЦ     40,68%    2103.18 
Кондензационни ТЕЦ   39,57%    2045.7 
Топлофикационни ТЕЦ   2,55%    131.82 
Заводски ТЕЦ    1,40%    72.2 
ВЕЦ     2,67%    137.87 
Малки ВЕЦ    2,47%    127.6 
ВяЕЦ     0,79%    40.64 
ФЕЦ     9,24%    477.41 
Био ЕЦ      0,64%     33.05 
Товар на РБ         4223.34 
Интензитетът на СО2 е 342g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Централна Европа вече познава цени от 850 евро/мвтч, слабо понижение на Балканите 
Румънската OPCOM затвори при цена от 631,08 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 542,25 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 631,08 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 24 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 653,68 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
608,49 евро/мвтч. Най-високата цена от 850,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
535,98 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 278,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 24 август ще бъде 542,25 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 139,35 гвтч. Максималната цена ще бъде 770,88 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 15 ч и тя ще бъде 383,61 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/


22 

 

При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 24 август е 635,68 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 653,10 евро/мвтч. Най-високата цена от 850,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 535,98 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 54 475,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 24 август на Словашката енергийна борса е 635,04 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и тя ще е 850,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 535,98 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 630,59 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 850,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 535,98 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 24 август е 635,52 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
653,28 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 39 665,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 850,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 535,98 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 624,34 евро/мвтч на 24 август. Пиковата цена  ще бъде 631,29 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 461 928,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 850,00 евро/мвтч. В 13 ч се очаква и най-ниската цена от 516,12 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високите цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 24 август средната 
базова цена за страната е 637,76 евро/мвтч. 
 
√ Борсовата цена на газа в Европа спада с 2 % до 271 евро за MWh 
Борсовата цена на газа в Европа намалява, но слабо. Като цяло цените остават много високи и в рамките на търговията във 
вторник, 23 август, сочат данните. 
Септемврийските фючърси за газа в понеделник, успяха да се повишат с 14.59 % до 280.13 евро за MWh и завършиха с 
пореден рекорд  от 276.74 евро за MWh. Така сутринта на 23 август сесията стартира от още по-високото ниво от 291.00 
евро за MWh. Краткият спад в сутрешните часове до 262 евро за MWh върна търговията към малко по-ниски нива, но само 
спрямо вчерашната търговия. Към момента на публикуване газовите фючърси за септември продължават да държат 
изтощаващата цена от 271.00 евро за MWh, въпреки понижението с 2.07 %. Движението в посока надолу е доста по-бавно 
от зашеметяващия ръст, отчетен през последните търговски сесии. 
Експортът на газ през газопровода „Северен поток“ за Европа е планиран за нивото от предишните дни – 31 млн. куб м или 
20 % от проектния капацитет от близо 170 млн. куб м на ден. 
Според данните на компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“, преносът през газоизмервателна 
станция „Суджа“ за вторник е за обем от 41,6 млн. куб м.  
На този фон по данни на WindEurope от 22 август леко понижение на производството от електроенергия от вятър – до 9.3 
% (8.6% от вятърни мощности на сушата или 662 GWh и 0.7% от офшорни централи или 56 GWh). За сравнение, през юли 
то е било 11.86 %. 
На този фон средният обем на запълване на европейските подземни газохранилища към 21 август вече достига 77.42 % 
или 860.9582 TWh при темп на нагнетяване от 0.43 п.п. 
Както отбелязва в своя публикация Ройтерс по отношение на доставки на LNG пазарът изглежда стабилен, но ако се 
оценява по спот цена на товарите на LNG картината е точно противоположна.  През август вносът на LNG достига до обем 
от 9,55 млн. тона. 
Няма как да не се отбележи и стремителното движение в посока надолу на цената на СО2. Фючърсите за декември по 
индекса ICE EUA на борсата ICE, които през миналата седмица скочиха до 98 евро за тон, вече вървят надолу втори пореден 
ден и се връщат на нивото от 89.75 евро за тон, което е спад с 2.62 % спрямо стойността на предходната търговия. 
 
√ Производството на алуминий в Европа намалява рязко заради енергийната криза 
Редица европейски алуминиеви и цинкови заводи в света намаляват обемите на производство и дори затварят, тъй като 
високите цени на енергоносителите понижават рентабилността и правят производството неизгодно. Цинковият завод 
Nyrstar в Нидерландия ще прекрати производството си през тази година, а алуминиевият завод Norsk Hydro в Словакия ще 
затвори в края на септември, поради което без работа ще останат около 300 души, информира Statista. 
Производството на алуминий чрез топенето на руда е силно енергоемък процес. Както показва графиката, изготвена от 
Statista (Anna Fleck), капацитетът за топене на неблагородни метали в Западна и Централна Европа вече е спаднал през 
тази година, още от поскъпването на енергията с 13.2 % през април, в резултат на войната в Украйна 
Тъй като запасите от алуминий, цинк, олово, калай и никел достигат най-ниските си нива, според Bloomberg, Европа може 
да очаква повишаване на цените и нарастване на зависимостта от внос. Цинкът е необходим за производството на стомана, 
така че увеличението на цените би навредило на автомобилния, строителния и инфраструктурния сектор. Производството 
и пазарът на торове също е засегнат от цените на енергията и ако те също станат много по-скъпи, това може да има 
вторичен ефект и да доведе до по-слаба покупка от фермерите, както и до по-малки добиви. 
Въпреки, че затварянето на заводи ще помогне на Европа да постигне целта си от намаляване на потреблението на газ с 
15 процента между август и март, в случай, че Русия напълно прекъсне доставките, генералният директор на Eurometaux’s 
Director General Guy Thiran коментира пред Bloomberg, че продължаващите съкращения ще доведат до поредица от 
проблеми. 
„Всяко по-нататъшно намаляване на европейското производство на метали рискува да се превърне в необратимо, 
застрашавайки загубата на работни места и ще има косвено въздействие върху цялата сложна мрежа от основни и 
стратегически вериги на стойността в ЕС“, казва той. 
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Дефицит на енергия се усеща и в други региони на света:  сушата в Китай намалява производството на водноелектрическа 
енергия, а производството на алуминий спада. В САЩ стоманодобивните заводи спират дейността си заради скъпите 
разходи, според Mining Weekly, пише изданието. 
 
√ Полският завод за азотни торове ANWIL спира работа заради високите цени на газа 
Полската компания, производител на торове ANWIL прекратява работа заради високите цени на природния газ. Това се 
казва в прессъобщение на компанията, публикувано на страницата й. 
„Във връзка с безпрецедентното и рекордно увеличение на цените на природния газ в Европа, ANWIL реши временно да 
спре производството на азотни торове. Компанията следи текущата ситуация на пазара. Веднага след стабилизиране на 
макроикономическите условия на пазара, производството ще бъде възстановено“, уверяват от компанията. 
От компанията напомнят, че природният газ е основното гориво, на което се разчита при производството на азотни торове. 
„Природният газ е основната суровина, използвана при производството на азотни торове. Цените на природния газ се 
повишиха с 41% само през седмицата, от 200,4 евро / MWh (15 август) до 282,8 евро / MWh (23 август). От своя страна от 
началото на войната в Украйна цените на тази суровина са се увеличили с 218%, от 88,9 евро/MWh на 24.02“, изчисляват 
от ANWIL. 
По-рано и друга голяма компания, производител на торове в страната – Azoty затвори заводите си за азотни торове, 
капролактам, полиамид 6 заради високите цени на синьото гориво. 
 
√ С 1,9 млрд. евро субсидират бизнеса и гражданите в Гърция през септември заради скъпия ток 
Правителството на Гърция ще отдели през септември 1,9 млрд. евро субсидии за ръста на енергийните тарифи и ще 
създаде механизъм за хеджиране на рисковете за бъдещи кризи, тъй като страната очаква трудна зима. Това съобщи 
министърът на околната среда и енергетиката Костас Скрекас. 
През август отделената субсидия бе за 1,136 млрд. евро. 
В неделя, 21 август гръцките енергийни компании съобщиха, че септемврийските цени за електричеството ще се увеличат 
с 60 – 65 % за киловатчас и през септември ще поскъпнат до 0,75 – 1 евро от 0,48 – 0,67 евро за киловатчас. Правителството 
през месец май обеща да отдели субсидии, за да задържи крайните цени на ниво от 0,15 – 0,18 евро за киловатчас. 
„Преминаваме през период на международна криза, която повишава цените на енергията в цяла Европа до 
безпрецедентни нива, в резултат на което социалното сближаване на европейските държави, а следователно и на нашата 
страна, е под заплаха. Ангажиментите на нашето правителство и министър-председателя Кириакос Мицотакис за система 
за защита, която ще помогне на гръцките потребители да се справят с тези изключителни ситуации, ще продължат през 
септември“, каза Скрекас в изявление по телевизия ERT. 
„През септември правителството ще задели 1,9 млрд. евро за субсидиране на сметките за електроенергия за населението 
и предприятията. Субсидията за домакинствата ще важи за всички основни и неосновни жилища, за цялото месечно 
потребление, независимо от дохода и независимо от доставчика.. Говорим за 6 милиона субсидии“, каза министърът. 
Септемврийската субсидия ще покрие 94% от ръста на тарифите и ще е 694 евро/МВтч. Общата сума субсидии за 
домакинствата през септември ще е 748 млн. евро. За малките и средни предприятия и за всички пекарни е определена 
субсидия от 604 евро/МВтч през септември, покривайки 89 % от увеличението на тарифите. Тази мярка касае 1,25 млн. 
предприятия, такива като ресторанти, магазини, павилиони, смесени магазини, фризьорски салони и т.н. и се оценява на 
401 млн.евро. 
За селското стопанство субсидията е определена на 639 млн. евро/МВтч и покрива 90 % от ръста на тарифите. 
Скрекас посочи като виновник за това покачване Русия и „Газпром“. 
„Продължаващата война рязко задълбочи енергийната криза, а неотдавнашното изявление на „Газпром“ за пълно спиране 
на подаването на газ през „Северен поток“ за три дни заради профилактика, от 31 август до 2 септември още повече 
усложни проблема, в резултат, на което вчерашната цена на газа се повиши над 270 евро за МВтч“, каза министъра. 
По думите му, Гърция предприема редица мерки за регулиране на цените. 
В частност, през 41-те дни на действие на новия механизъм за възстановяване от свръхпечалбите от електроенергийните 
компании  са събрани 1 милиард 21 милиона евро, насочени към Фонда за енергиен преход за увеличаване на субсидиите 
за потребителите, по думите на министър. 
"Ние създаваме от септември механизъм за постоянно хеджиране, което ще се попълва от нова резервна сметка. Към него 
ще бъдат насочвана сума, която ще бъде включена в сметките за комунални услуги и няма да надвишава 1 цент / kWh за 
битовите потребители. С този инструмент за хеджиране, ние защитаваме и предпазваме гърците от бъдещи болезнени 
енергийни кризи“, каза министърът на енергетиката. 
 
√ Загубите са задълбочават по пазарите на акции в Западна Европа във вторник 
С най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а единствен с повишение приключи италианският FTSE 
MIB 
Пазарите на акции в Западна Европа останаха под натиск и във вторник от продължаващите страхове на инвеститорите 
относно рецесията в световната икономика, високата инфлация, растящите цени на газа и перспективите за по-нататъшно 
увеличение на основните лихви. 
Търговците, наред с други неща, оценяваnd и последните статистически данни от еврозоната. 
През август съставният индекс на мениджърите по покупките (PMI) на 19-те страни от еврозоната падна под границата от 
50 пункта, разделяща растежа от спада за втори пореден месец. 



24 

 

Индикаторът се понижи до 49.2 от 49.9 през юли, според предварителните данни на изследователската компания S&P 
Global. Индикаторът все пак е по-висок от пазарните очаквания на ниво от 49 пункта, според Trading Economics. 
Индексът на активността в сектора на услугите в еврозоната през август се понижи до 50.2 пункта от 51. пункта през юли, 
минимум достигнат през април 2021 г. Производственият PMI на валутния блок спадна до 49.7 от 49.8 пункта, достигайки 
най-ниското си ниво от юни 2020 г. 
Общият германски PMI спадна до 47.6 пункта през август от 48.1 пункта, също до най-ниското си ниво от юни 2020 г. В 
сектора на услугите в Германия показателят се понижи до 48.2 от 49.7 пункта, докато в преробатващата промишленост 
показателят се повиши до 49.8 пункта от 49.3 пункта месец по-рано. 
Августовската стойност на общия PMI на Франция спадна до 49.8 пункта спрямо 51.7 пункта през юли. Индексът на бизнес 
активността в сектора на услугите се понижи до 51 от 53.2 пункта, а в преработващата промишленост - до 49 от 49.5 пункта. 
„Проблемите се увеличават за френската и германската икономика, тъй като нова моментна снимка показва, че търсенето 
е намаляло поради токсична комбинация от фактори“, каза Сузана Стрийтър, старши инвестиционен и пазарен анализатор 
в британската компания за финансови услуги Hargreaves Lansdown пред „Ройтерс“. Като цяло на европейските пазари цари 
несигурност, тъй като има опасения, че енергийната криза може да се задълбочи“, добави Стрийтър. 
Акцентът на тази седмица ще бъде годишната конференция на Федералния резерв на САЩ (Фед) в Джаксън Хоул, 25-27 
август. Председателят на Фед Джером Пауъл ще говори на форума в петък. 
Тази година събитието ще участва и членът на изпълнителния комитет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Изабел 
Шнабел и управителя на Банката на Англия (BoE) Андрю Бейли. Споре „Блумбърг“ президентът на ЕЦБ Кристин Лагард 
няма намерение да присъства на форума. 
ЕЦБ трябва да бъде предпазлива с повишенията на лихвените проценти, тъй като рискът от рецесия нараства, предупреди 
членът на борда на ЕЦБ Фабио Панета във вторник. „Вероятността от рецесия нараства. Ако ще имаме значително забавяне 
или дори рецесия, това ще смекчи инфлационния натиск. Мисля, че корекции на паричната политика са възможни, но най-
новото развитие на икономиката трябва да ни накара да упражним едно от основните действия на централните банкери, 
което е предпазливостта“, каза Панета на финансова конференция в Милано. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 0.5%, а от националните индикатори 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше британският FTSE 100 (-0.46%), следван от испанския IBEX 35 (-0.47%) и 
германския DAX (-0.20%), докато италианският FTSE MIB и френският САС 40 се повишиха съответно с 0.63% и с 0.06 на сто. 
В крайна сметка на финала всички индекси затвориха с понижения, с изключение на бенчмарка на фондовата борса в 
Милано. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори британският индекс FTSE 100, а единствен с повишение 
приключи италианският FTSE MIB. 
От секторните индекси с най-голям дневен ръст завършиха измерителите на акциите на производителите на автомобили 
(+1.2%) и на банките (+0.3%), докато на енергийните компании се понижи (-1.3 на сто), тъй като цените на суровия петрол 
се повишиха поради опасения относно ограниченото предлагане. От друга страна цените на газа в Европейския съюз 
скочиха с 13% за една нощ до рекорден връх, след като се удвоиха само за месец, за да бъдат 14 пъти по-високи от средното 
за последното десетилетие. Русия ще спре доставките на газ за Европа по газопровода "Северен поток 1" за три дни в края 
на месеца. 
Сред лидерите на спада от включените в индекса Stoxx 600 емисии са ценните книжа на швейцарската онлайн аптека Zur 
Rose Group AG (-6.68%), на германската фармацевтична компания Evotec SE (-8.82%) и датската транспортна и логистична 
фирма A.P. Moeller-Maersk A/S (-2.87%). 
Цената на книжата на John Wood Group PLC се понижиха с 2.43%. Британската компания за петролни услуги увеличи 
загубата си преди данъци през първата половина на тази година, а също така намали приходите си, като данните се оказаха 
доста по-слаби от очакваните. За отбелязване е, че акциите на енергийната Uniper SE поскъпнаха с 4.02%. Германската 
компания ще възобнови работата на въглищната електроцентрала Heyden 4 в град Петерсхаген от 29 август, за да 
поддържа нивото на производство на електроенергия на фона на намаляване на доставките на руски газ. 
Електроцентралата ще работи до април 2023 г., като в бъдеще този период може да бъде удължен, казаха от компанията. 
Сред печелившите бяха и акциите на швейцарската компания Alcon AG, специализирана в продукти за грижа за очите, 
които се повишиха с 0.94%, след като заяви, че ще придобие щатския си конкурент Aerie Pharmaceuticals в сделка на 
стойност около 753 милиона долара. 
 
√ Еврото падна до 20-годишно дъно, силата на долара не отслабва и във вторник 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.71% 
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Еврото се понижи до най-ниското си ниво от две десетилетия във вторник, тъй като Европа беше разтърсена от опасения 
за енергийните доставки и икономическия растеж, докато доларът се задържа стабилно спрямо основните си конкуренти, 
подкрепен от желанието на инвеститорите да прехвърлят активите си в „безопасни убежища“, какъвто е доларът, 
обобщава „Ройтерс“. 
Другата причина инвеститорите да потърсят подслон в долара е нарастващият риск от ястребово послание от годишната 
конференция на Федералния резерв на САЩ в (Фед) Джаксън Хоул, която ще се проведе в края на седмицата, тъй като вече 
няколко членове на борда на Фед направиха подобни изявления миналата седмица, свързани с нов отскок на лихвите с 
най-малко нови 50 базисни пункта наведнъж по време на срещата на Фед през септември. На  последното си заседание 
през юли централната банка повиши основната лихва с 0.75 базисни пункта до диапазона 2.25-2.50 на сто. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.71%, а по-широкият WSJ Dollar Index, в който са 
включени 16 валути, нарасна по-слабо, с 0.04%.* 
Еврото слезе под паритета от 0.99205 долара за едно евро, което е най-ниската му стойност от края на 2002 г., което 
представлява спад с 0.17% спрямо 0.9914 долара при затваряне на търговията в понеделник. Русия ще спре доставките на 
природен газ за Европа чрез газопровода "Северен поток 1" за три дни в края на месеца, което е поредното напомняне за 
несигурното състояние на енергийните доставки на континента. 
Горещото време на континента вече натовари енергийните доставки и повиши опасенията, че всяко прекъсване през 
зимните месеци може да бъде опустошително за дейността на бизнеса. „Като се има предвид това, очевидно вече има 
опасения сред пазарните участници дали това ще са три дни или ще са три години“, каза Рей Атрил, ръководител на екипа 
за валутната стратегия в National Australia Bank (NAB). „Наистина ли ще бъде само тридневно прекъсване за профилактика 
или това е просто още един пример за политическата сила на доставките на газ в Европа?“, пита анализаторът. 
Паундът беше повлечен по подобен начин до ново дъно от две години и половина, въпреки че още в началото на 
европейската търговия нарасна с 0.10% до 1.7755 долара, но това не го отдалечи много от най-ниската му стойност от 
1.1768 долара при затваряне на търговията във вторник, съпоставима с котировките от март 2020 година. 
В същото време японската йена се стабилизира на ниво от 137.15 йени, лед като докосна едномесечно дъно от 137,71 по-
рано през деня. 
Вниманието на инвеститорите е насочено към публикуване на предварителните данни за производствения PMI показател 
в еврозоната и Великобритания по-късно през деня, които ще дадат допълнителна яснота относно траекторията на растеж 
на съответните икономики. 
Инвеститорите също така очакват протоколите от последната среща на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ), 
които ще бъдат публикувани в четвъртък, и които са много важни, тъй като континентът е изправен пред спад на 
икономическия растеж. 
Чувствителният към риск австралийски долар спадна до едномесечно дъно и последно се търгуваше с 0.29% по-ниско до 
0.6859 щатски долара за едни „австралиец“. Новозеландският долар също спадна с 015% до 0.6163 щатски долара за едно 
„киви“. 
Другите две стокови валути – канадският долар и норвежката крона, обаче, се повишиха спрямо американския долар, тъй 
като цените на петрола подскочиха след няколкодневен спад. Американският лек суров петрол (WTI) с доставка до 20 
септември поскъпна с 1.25% до 91.61 долара за барел, а европейският Brent с доставка до 31 август се повиши с 1.03% до 
97.47 долара за барел. В резултат австралийският долар се повиши с 0.37% до 1.3008 австралийски долара за един 
американски, а норвежката крона нарасна с 0.35% до 9.7880 крони за един американски долар. 
 
√ Как индустрията да се подготви за зима без газ и електричество? 
С наближаващия зимен сезон все повече индустриални предприятия започват да се притесняват, относно основната си 
ресурсна обезпеченост – наличието на електричество и газ за производствени нужди. Все повече предприятия предпочитат 
алтернативата собствена фотоволтаична централа. Слънчевата енергия може да се използва за генериране на 
електроенергия и топлина с широко индустриално приложение, включително обезсоляване на вода, преработка на нефт, 
обработка на храни, химическо производство и обработка на минерали и други.  
През 2021 цената на електроенергията от вятърна енергия, произведена на сушата е намаляла с 15%, вятърна енергия, 
генерирана в морето с 13%, а слънчева фотоволтаична енергия с 13% в сравнение с 2020 г. Разходите за ВЕИ продължават 
да спада, въпреки нарастващите предизвикателства пред веригата за доставки и растящите цени на суровините. Към 
настоящия момент приблизителна стойност на инвестиция във фотоволтаична инсталация с капацитет от 1MWp е в 
порядък на 950 000 до 1 200 000 в зависимост от типа на изградената инсталация – наземна или покривна, дали е 
предвиден обем за съхранение на електроенергия, режим на консумация и други. 
Разходите за производство на енергия от възобновяеми източници през 2021 г., публикувани от Международната агенция 
за възобновяема енергия (IRENA) през Юли, показват, че почти две трети или 163 гигавата (GW) новоинсталирани мощности 
от възобновяеми източници през 2021 г. са имали по-ниски разходи от най-евтината в света опция за захранване с въглища 
през 2021 г. Г-20. Според направени изчисления, възобновяемата енергия, добавена през 2021 г., спестява около 55 
милиарда щатски долара от глобалните разходи за производство на енергия през 2022 г.  
Индустриалните предприятия все още са най-големият потребител на енергия и както повечето от нас знаят, 74% от 
промишлената енергия е под формата на топлина, предимно технологична пара. Парата, произведена от слънчева енергия 
е до голяма степен неизследван, но обещаващ начин за намаляване на емисиите. Докато фотоволтаичните (PV) панели, 
които преобразуват слънчевата светлина в електричество, са по-често срещани, топлинните решения са това, което е 
необходимо, за да се отговори на нарастващото търсене на топлина в индустрията. 
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ВЕИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА 
Използването на соларна енергия за производство на промишлена пара далеч не е новост. Едни от най-големите заводи в 
света вече използват слънчева пара. С развитието на технологиите в индустрията се прилагат и няколко по-различни 
решения.  Един такъв пример е производството на пара от парникова система. 
 

 
 
Слънчевите топлинни системи използват големи огледала, за да фокусират слънчевата светлина върху тръби, съдържащи 
вода. Обикновено те се поставят навън, което ги излага на елементите и ги прави уязвими на силни ветрови натоварвания 
и все по-често срещани екстремни метеорологични явления. 
В парниковата система огледалата фокусират слънчевата светлина, за да засилят нейната топлина и да произвеждат пара 
при високите температури, необходими за индустрията. Друго ключово предимство е способността да се съхранява 
топлината с помощта на просто, доказано съхранение на топлинна енергия, за да се доставя пара 24 часа на ден, точно 
като конвенционална инсталация за изкопаеми горива. С правилната технология слънчевата топлина може да бъде 
надежден, ефективен и евтин източник на енергия за промишлено производство на пара. 
Друг пример са соларните термални колектори 
Слънчевите топлинни системи са много подходящи за генериране на топлина при температура до 150°C, използвана в 
промишлените процеси. Повечето соларни приложения са все още в относително малък мащаб и до голяма степен от 
експериментален характер. Но въпреки това, към днешна дата вече има добре известни приложения на слънчева топлинна 
енергия в пивоварни, минно дело, селско стопанство или текстилния сектор. 
 

 
 
В пивоварните например за да се оптимизира процеса на варене и за активиране на интегриране на слънчева топлина, са 
разработени нови топлообменници за каша. Вместо пара, която обикновено се използва за нагряване на каша вече е 
възможно да се използва топла вода от инсталации за термална слънчева енергия. Кашата се пасира при температура от 
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около 60 до 78°C. Слънчевата енергия може да осигури тези температури толкова дълго, в зависимост от възможностите 
на интегрираните процеси. Такъв тип инсталация откриваме в пивоварна в Австрия.  
В текстилната промишленост предварително загрятата вода се съхранява в резервоар и след това се нагрява до около 100 
°C, за да се получи пара за боядисване на текстил. Една от най-големите инсталации от този тип се намира в Китай и е 
въведена в експлоатация още през 2007г.   
Далеч по-разпространено в последните години са фотоволтаичните централи (ФЕЦ), които произвеждат електрическа 
енергия за нуждите на производствените процеси. Слънчевата енергия се очаква да бъде гръбнакът на електрическа 
система, гарантираща на индустриалните предприятия достъпно, сигурно и чисто електричество. 
ВИДОВЕ ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ   
Основната величина, която трябва да предвидят предприятията е инсталираната мощност, която е необходима за 
подсигуряване на безпроблемна експлоатация на предприятието.  В зависимост от нуждите на МСП са се обособили 
следните основни типове соларни инсталации:  
Мрежови 
Мрежовите инсталации са ФЕЦ, които освен за собствено потребление произвеждат електроенергия и за продажба. Този 
тип централи функционират не използват акумулаторен блок и нямат вариант за съхранение на електричество. 
 

 
 
Хибридни 
Хибридните централи са идеалното решение за офис сгради и малки и средни предприятия (МСП). Този тип централи 
използват произведената от ФЕЦ електроенергия паралелно с електроенергия от друг източник. Дава възможност за 
превключване между отделните източници на електроенергия, чрез автоматизирана система за управление. 
 

 
Автономни 
Островните ФЕЦ са автономни и най-често биват използвани в отдалечени райони – аварийни системи, отдалечени 
помпени станции, пречиствателни станции, системи за охрана и мониторинг. 
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В зависимост от начина на монтаж, инсталираните ФЕЦ могат да бъдат съответно покривни или наземни. В най-честите 
случаи разположението на панелите и при двата типа инсталации е с южно изложение за да се гарантират най-добри 
показатели на производството на енергия. 
При наземните инсталации има нужда от изграждане на поддържаща конструкция, което включва изграждане на бетонови 
стъпки, докато при покривните инсталации закрепването се извършва чрез метални скоби. За гарантиране на ветрово и 
снегово натоварване се предвиждат баластни тежести при покривни инсталации и анкериране посредством скоби за 
наземните инсталации. 
Най-общо можем да приемем следните приблизителни стойности за необходимата площ за изграждане на ФЕЦ: 

• Наземна инсталация –  за 100kW инсталирана мощност трябва да бъдат предвидени около 1000 кв.м 

• Покривна инсталация – за 100kW инсталирана мощност трябва да бъдат предвидени средно 800 до 1000 кв.м 
Данните са ориентировъчни и зависят от спецификата на предвидения терен – дали е равен, какво е изложението, наклона, 
типа на конструкцията и т.н. 
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Има няколко типа финансиране, както и различни видове финансови инструменти, които могат да бъдат използвани за 
изграждане на ФЕЦ  в МСП. 

• Собствена инвестиция 
Собствената инвестиция, чрез капиталови разходи (CAPEX), в проект за изграждане на фотоволтаична инсталация 
става, чрез предварително плащане на общите разходи, необходими за притежаване и управление на системата.. 
Решенията за собствена инвестиция могат да служат като индикатори по отношение на дългосрочните цели на 
компанията и повишаване на ESG рейтинга на компанията. Паралелно с инвестицията се очаква и 
рационализиране на оперативни разходи, защото не е нужно да се чака за финансиране и участие от трета страна. 

• ЕСКО финансиране 
ЕСКО финансирането е доказал се бизнес модел, който включва  цялостно изграждане на фотоволтаични 
инсталации на основата на оптимизация на енергийните разходи на МСП, като ЕСКО компанията поема 
инвестиционните разходи и гарантираното изплащане, чрез спестявания. Този тип проекти преминават през 
строго индивидуален анализ на дейността на предприятието, проектиране и последващо изграждане и въвеждане 
в експлоатация на ФЕЦ. 

• Банково финансиране 
Банките в България предлагат разнообразни програми, но най-често финансиранията са за изграждане на 
фотоволтаична инсталация с мощност до 2 MW и финансиране до 2 млн. Лева. Предлага се още облекчени условия 
за самоучастие на МСП и дълъг срок на изплащане. Освен с капиталово кредитиране банковия сектор предоставя 
възможност за избор на консултантски и инженерингови компании, одобрени от съответната финансова 
институция. По този начин добавената стойност за бизнеса става още по-висока. 

• Грантово финансиране 
В рамките на „Плана за възстановяване и устойчивост“ бизнесът може да се възползва от различни финансови 
инструменти. За енергийна ефективност се предвиждат възможности в общ размер на 235 млн. Лв.  Индикативния 
срок за отваряне на грантовото финансиране е четвъртото тримесечие на 2022 г. Очаква се финансирането да 
обхваща проекти за изграждане на ФЕЦ от ВЕИ за собствено потребление до 1MW, в комбинация със съоръжение 
за съхранение на произведената електроенергия. 

От грантовото финансиране ще имат възможност да се възползват малки и средни предприятия (МСП), като допустими за 
финансиране ще бъдат разходи за закупуване на оборудване за изграждане на соларната инсталация, консултантски 
услуги, разходи за възнаграждения, разходи за придобиване и др. Процента на безвъзмездна помощ се предвижда да 
бъде минимум 50%. 
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Мениджър 
 
√ Еврото остава близо до 20-годишен минимум 
Курсът на еврото в сутрешната търговия във Франкфурт днес се колебае около 0,9961 долара, което е малко под равнището 
във вчерашната вечерна търговия, съобщават германски сайтове за финансова информация.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 0,9927 долара за евро.  
При закриването на търговията в Ню Йорк снощи единната европейска валута укрепи позициите си до 0,9963 долара, след 
като в по-ранната търговия потъна до 0,9901 долара, което бе най-ниското ниво от 2002 година.  
Вчера американската валута отслабна леко след публикуването на по-слаби от очакваното данни за САЩ. Сред тях бе 
докладът, отчитащ, че през август доверието на американските мениджъри по доставките в сектора на услугите значително 
се е влошило. Данните указват насочване към рецесия и оставят на Управлението за федерален резерв малко пространство 
за действие в борбата с инфлацията.  
 
√ Петролът отново поевтиня заради перспективите за свиване на добива на ОПЕК+ 
Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес след близо 4-процентовия скок вчера заради възобновените 
страхове от предстоящо свиване на добива на обединението ОПЕК+, предаде Ройтерс.  
Фючърсите на световния референтен сорт Брент от Северно море поевтиняха с 40 цента или 0,4 на сто до 99,82 долара за 
барел, след като във вчерашната сесия прибавиха 3,9 на сто.  
Американският лек суров петрол загуби 27 цента или 0,29 на сто до 93,47 долара за барел след повишението с 3,7 на сто 
вчера.  
 
Cross.bg 
 
√ Лукашенко поздрави украинците за националния им празник: Добросъседството ни е нерушимо 
Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави народа на Украйна по случай днешния Ден на независимостта, 
предаде БелТА, цитирайки пресслужбата на беларуския лидер. 
"Убеден съм, че днешните противоречия не ще могат да разрушат вековните основи на искрените добросъседски 
отношения между народите на двете страни", се казва в поздравлението. 
Лукашенко изтъква, че Беларус и занапред ще продължи "да се обявява за запазване на съгласието, за развитие на 
приятелските, изпълнени с взаимно уважение контакти на всички равнища". 
Беларуският държавен лидер пожелава на украинците мирно небе, толерантност, мъжество, сила и успехи във 
възстановяването на достойния живот. 
 
√ Ердоган: Крим трябва да бъде върнат на Украйна 
Крим трябва да бъде върнат на Украйна, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган във видеопослание до 
участниците във 2-та среща на инициативата "Кримска платформа" в Киев. 
"Ние не признаваме анексирането му от Русия. Това е принципна позиция, която има не само правни, но и морални 
основания. Връщането на Крим на Украйна е изискване и на международното право. Защитата на териториалната цялост, 
суверенитета и политическото единство на Украйна е от решаващо значение не само за регионалната, но и за глобалната 
сигурност и стабилност", каза Ердоган. 
В посланието, което бе цитирано от турската информационна агенция "Ихляс хабер ажансъ" (IHA), Ердоган акцентира и на 
въпроса за гарантирането на сигурността и благосъстоянието на кримските татари, което се очаква от турска страна. 
"Кримските татари са един от коренните народи на Крим. Те са потърпевши от събитията. Гарантирането на тяхната 
сигурност и благосъстояние е сред приоритетите на Турция. В тази връзка искам да напомня, че Турция очаква колкото се 
може по-скоро да бъдат освободени и да се завърнат при семействата си заместник-председателят на Националното 
събрание Нариман Джелал и неговите другари, които бяха задържани във връзка с участието им в първата среща на върха 
на Кримска платформа", посочва турският президент, подчертавайки, че Турция ще продължи да бъде на страната на 
украинското правителство и на кримските татари. Както и че ще продължи да полага усилия за решаването на украинската 
криза. 
IHA обобщава в заглавието към посланието на Ердоган: ”Кримско послание от президента Ердоган, което ще вбеси Путин: 
Крим трябва да бъде върнат на Украйна“. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Рекордната инфлация и все по-високите цени – могат ли да бъдат укротени. Гости: експертите Ваня Григорова и 
Георги Ангелов; 

- За доставките на газ, за изборните листи и възможните коалиции. Гост: Тома Биков от ГЕРБ; 
- Къде ще бъдат настанявани украинските бежанци след края на август и има ли места в центровете за мигранти. 

Гост: Председателят на Агенцията за бежанците Мариана Тошева; 
- Защо населени места всяко лято остават без вода? За проблемите във ВиК сектора. Гост: председателят на 

Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов; 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 
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- Туризъм по български. От паркирането в курортите, до цените за нощувката и сянката на плажа – какво показва 
сметката за лятна почивка у нас. Гост: Служебният министър на туризма Илин Димитров; 

- Газови престрелки на политическия фронт. Ще повлияе ли енергийната криза на резултатите от вота. 
Гост:  Томислав Дончев от ГЕРБ;  

- Ексклузивно – разкриваме кои ще са водещите на новото шоу по NOVA „Звездите в нас”! 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Ако топлите с климатик, не пускайте с него сешоар и бойлер; 
в. Труд - Всеки пети с постковид; 
в. Телеграф - Мълнии опичат по 10 души на година; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB: Връзката с Гърция ще е готова до 1 октомври, от нея 
може да получаваме газ от шест държави; 
в. 24 часа - Активността на трите вота миналата година с 6-8% нагоре, ако се отчете колко сме намалели по 
преброяването; 
в. Труд - Борисов предложи партньорство на ДБ; 
в. Труд - Губим 362 лева на човек от втората пенсия; 
в. Телеграф - Искри между партиите за „Газпром“; 
в. Телеграф - Море на половин цена през септември;  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Кристиян Шкварек, историк и политически анализатор: Виждаме конфликт не между два лагера, а гражданска 
война в евро-атлантическото дясно; 
в. Труд - Проф. Силва Андонова, директор на УМБАЛ "Св. Марина": Държавата трябва да поеме психиатричната и 
инфекциозната помощ; 
в. Телеграф  - Д-р Сергей Иванов от Центъра по биология на храните: Шефът отговорен за бактериите в сладоледа; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Спешната помощ - сериозно натоварена, хората в екипите намаляват; 
в. Труд - Трудното със Скопие предстои; 
в. Телеграф  - На газовия фронт - нещо ново. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 24 август 
София 

- От 11.00 часа пред Топлофикация-София с адрес кв. Борово ул. Ястребец № 23Б гражданска платформа Изправи 
се.БГ ще проведе протестна акция срещу високите сметки за парно и ограбващите изравнителни сметки. По 
време на акцията граждани ще носят получените си непосилно високи изравнителни сметки. 

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери строителните дейности на пътя за Клисурския 
манастир „ Света Петка“. Ремонтът обхваща 3.3 км от разклона на пътя кв. „Вердикал“ – с. Клисура до Клисурски 
манастир „Света Петка“. На проверката ще присъства и зам.-кметът Ангел Джоргов. 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се даде старт на Национално движение “Бащино огнище“. Целта на новата 
патриотична платформа е обедини националните интереси на разочарованите от политическата система 
българи, да им даде реално право на глас и да върне чувстовото за справедливост, което отдавна е изчезнало в 
обществения живот на България. 

*** 
Бургас. 

- От 20.30 часа на сцената на Летен театър – Бургас, ще бъде поставена операта "Севилският бръснар" от 
Джоакино Росини, по иновативната режисура на доц. д-р Александър Текелиев. В главните роли на Розина и 
Фигаро са известните български певци с международна кариера - сопраното Илина Михайлова и баритонът 
Добромир Момеков. 

*** 
Варна. 

- От 13.30 часа в Апелативен съд – Варна, е насрочено заседанието по делото за екстрадиция на Алексей А. 
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в Епиграфския център ще бъдат представени част от проектите на читалищата от Община Видин, 
получили подкрепа по ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА 
ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО на Национален Фонд „Култура“. Основната цел на тази Програма е да допринесе 
за цялостното развитие на заниманията с любителско творчество, концентрирайки се върху осигуряването на 
достъп и ангажирането на по-голям брой участници. Проекти бяха подадени от 12 читалища от Община Видин, 
като всички те бяха одобрени, а в рамките на утрешната среща ще бъдат представени 9 от тях. 

*** 
Враца. 
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- От 10.00 часа в парка зад паметника на Хр. Ботев, продължава „Лято в библиотеката”- Лятна читалня четене на 
приказки за деца до 7 години. 

*** 
Карнобат. 

- От 10.00 до 12.30 часа в центъра на град Карнобат ще се състои ваксиниране срещу COVID-19. 
*** 
Ловеч. 

- От 14.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч е отправена покана за участие в консултации с 
представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание за сформиране 
съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Ловеч за произвеждане на 
избори за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022 г. 

- От 17.30 часа в ХГ „Проф. Теофан Сокеров“, ще се състои представяне на книгата на Кирил Петров „С ръце 
строили – с душа изградили“ за майсторите, издигнали Паметника на свободата на връх „Шипка“. 

*** 
Сливен. 

- От 14.00 часа в зала 105 на общинската администрация, при спазване на въведените противоепидемични мерки, 
кметът на Община Сливен Стефан Радев отправи покана към парламентарно представените партии и коалиции в 
47-то Народно събрание да участват в консултации за съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и 
подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 18.00 часа, в парк "Пети октомври" до детската площадка, неформална група от украинци и хора, 
пострадали от войната в Украйна, както и подкрепящи организации, ще проведат благотворителен базар за 
ръчно изработени изделия по повод Денят на независимостта на Украйна. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69 на гости ще бъдат 
експертите от „Европа Директно“ - Стара Загора, които ще изнесат лекция на тема: „Аз познавам природата на 
Европа“. 

*** 
Сунгурларе. 

- От 13.00 до 15.30 часа в центъра на град Сунгурларе ще се състои ваксиниране срещу COVID-19. 
*** 
Хасково. 

- От 9.00 часа в Областна администрация-Хасково ще бъдат доставени удостоверенията за гласуване на друго 
място и регистрите за тях за изборите на 2-ри октомври. 

- От 10.30 часа в Детски отдел на РБ „Хр. Смирненски, ще се проведе събитието „Игра на криеница“ от Николай 
Райнов - чета и рисувам. 

- От 15.00 часа в Заседателна зала, етаж 2 на Община Хасково, пл. „Общински“ №1, ще се проведе 
пресконференция за представяне на проект „Преход към климатично устойчиви общности“, Договор за БФП № 
Д-33-20/11.07.2022, номер от ИСУН BGENVIRONMENT-4.004-0013. В рамките на събитието ще бъдат представени 
партньорите, основната цел, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта. 

- От 15.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на ПП "Възраждане" - Хасково за представяне 
на листата за 29 МИР-Хасково за участие в парламентарните избори на 2 октомври. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на директора на Шуменския театър Илия 
Виделинов. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

